
Os experts em softwares e os softwares ideais  
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A escolha dos softwares mais adequados é feita a partir de uma necessidade empresarial 
específica e, sobretudo, a partir de ampla pesquisa por parte das companhias. Nesta matéria, 
conheça como se formam os autores dos diversos sistemas de informática nas áreas da qualidade, 
recursos humanos, estatística, logística, comércio exterior etc. e o passo a passo para a criação 
de um software  
 
No livro de George Leonard, Mastery, ele descreve os quatro tipos de aprendizes – amadores, 
picaretas, compulsivos e mestres. Os amadores pulam de uma coisa para outra, não tendo nunca 
tempo suficiente para se tornar proficientes no que quer que seja. (...) Os picaretas desenvolvem 
um baixo nível de proficiência e, então, mostram-se contentes em ficar medíocres para o resto de 
suas vidas. Todos os ‘picaretas’ de softwares caem nesta categoria. Os programadores cujos 
programas são sempre problemáticos; os ‘gênios’ do software que ficam apagando fogueiras; e o 
gerente que possui este tipo de comportamento, são todos amadores.” Este trecho é encontrado 
no livro Melhorando a Qualidade do Software, de Lowell Jay Arthur. “O futuro pertence àqueles 
que aprimoram continuamente suas capacidades e habilidades”, escreve. Para Arthur, os 
profissionais estagnados em níveis básicos de aprendizado devem sofrer com baixos salários e 
péssimas condições de trabalho.  
 
Por quê? Porque os compulsivos não querem ficar num patamar único de conhecimento, querem, 
sim, tornar-se cada vez melhores. Fazem um curso após o outro. Mas esses profissionais, 
segundo o autor, estão em extinção. Já os mestres, possuem sempre uma “mentalidade 
iniciante”, que está aberta e receptiva a novos aprendizados. Arthur aponta cinco tópicos 
importantes para a mestria em software: instrução, prática, renúncia, propósito e empurrar o 
envelope. Instruir-se, porque a qualidade começa e termina com treinamento. Praticar, porque é 
o que exigem as ferramentas da qualidade. Motivos suficientes para se entregar à prática e 
suspender o descrédito pessoal sobre o que vai ou não funcionar. Em outras palavras, 
desenvolver a intenção em ser o melhor. “Ao se sentirem seguros dos fundamentos, os mestres 
extravasam os limites do que sabem para permitir aprender mais sobre o que funciona e o que 
não funciona.”  
 
O diretor do Grupo Trade-Plan, André Luiz Marques da Silva, acredita que o profissional que faz 
desenvolvimento de softwares tem de ter uma grande experiência na área a ser informatizada e 
conhecimento dos recursos de informática a serem utilizados. Essas premissas possibilitariam uma 
perfeita integração entre ele, a equipe de programação e os usuários, evitando criar sistemas 
altamente técnicos, que dificultam o manuseio daqueles que o usam. “O programador tem de ter 
formação específica na utilização dos recursos de informática, sendo que os conhecimentos sobre 
o assunto a ser informatizado são de responsabilidade do desenvolvedor.” De acordo com Silva, 
encontrar um bom profissional para desenvolver softwares é quase raridade. “No momento de 
contratar, tem-se que procurar colaboradores com grande e variada experiência de mercado, no 
que diz respeito à gestão de negócios e pessoas. No caso do programador, basta avaliar um 
currículo de cursos e especializações técnicas nas plataformas que irá programar.”  
 
Entretanto, em sua obra Arthur apresenta um aspecto bastante relevante em relação aos 
engenheiros de softwares. Ele lembra que Walt Disney era conhecido por gerar soluções criativas 
para problemas aparentemente insolúveis. O autor ressalta que para ter sucesso no processo de 
melhoramento de software, esses engenheiros precisam ter criatividade. “Usando o Walt Disney 
sonhador, realista e crítico (Dilts, 1990), podemos nos divertir fazendo cada parte deste passo de 
melhoramento contínuo. O sonhador pode olhar para cada causa básica e imaginar uma grande 
variedade de soluções possíveis. O realista toma as soluções e começa a dividi-las nos passos 
específicos exigidos.  
 



Depois prepara um plano de ação para implementar cada um desses passos. O crítico avalia suas 
propostas para identificar o plano de ação com o potencial de cada solução.” Dessa forma, todas 
as mudanças têm forças atuando tanto para inibir quanto para encorajar a implementação. “Eles 
sabem que um grama de prevenção vale mais do que um quilo de cura.”  
 
Sem o Mickey, porém com o mouse nas mãos e muitas idéias na cabeça  
 
A área de comércio exterior está utilizando cada vez mais a tecnologia a partir do uso de 
software. Os analistas de negócios estão inseridos nesse contexto, melhorando e examinando os 
processos das empresas clientes, gerando, dessa forma, resultados efetivos. Na 
Softway/Softcomex, empresa especializada nesse segmento, que conta com aproximadamente 
cem especialistas entre analistas de sistemas, engenheiros de computação e consultores, a 
contratação de profissionais ocorre através de processo seletivo e parcerias com universidades 
para a escolha de estagiários. “Dentro da empresa possuímos dois tipos de profissionais: o 
desenvolvedor, que precisa conhecer a tecnologia na qual o software é desenvolvido e o analista 
de negócio, que tem de conhecer o processo, no caso o comércio exterior”, informa o gerente de 
regimes especiais da empresa, Menotti Franceschini Neto.  
 
O que chama a atenção na companhia é o seu quadro de funcionários: a maioria dos profissionais 
tem entre 20 e 26 anos. “A equipe veste a camisa, o que nos ajuda a alcançar os objetivos. 
Crescemos mais de 1.600%, desde a fundação, em 1996”, conta Valquiria Lorieri Coelho, que 
começou como estagiária em 1999 e é a responsável por parcerias, marketing e vendas Oracle. O 
gerente de produtos, Fernando Fatureto, também iniciou como estagiário e, atualmente, coordena 
o trabalho de outros nove colaboradores. “Em 1999, a empresa possuía apenas 20 funcionários. 
Não só acompanhei o seu crescimento, como também pude crescer com ela, pois me ofereceram 
muitas oportunidades de amadurecer e abrir a visão sobre o mercado”, revela Fatureto. A 
declaração do gerente reforça a importância do estímulo nesta área.  
 
Na SoftExpert Quality Software, de acordo com a coordenadora de marketing, Bárbara Silveira, o 
profissional precisa ter uma formação técnica na área de processamento de dados. “A partir da 
capacitação técnica é essencial que o profissional se especialize por meio de cursos, seminários e 
estudos aprofundados nos segmentos que envolvem o software a ser desenvolvido.” Bárbara 
defende que a formação superior e a pós-graduação na área de informática também é de suma 
importância. “Tornam-se destaque aqueles que sempre buscam saber mais, conhecer a fundo o 
que desenvolvem e que se apaixonam pelo seu trabalho.”  
 
A coordenadora de marketing atenta para o fato de que, cada vez mais, empresas do mundo 
inteiro procuram novidades e facilidades em sistemas eletrônicos que sejam aptos a gerenciar 
atividades de todas as áreas. Sendo assim, o profissional capacitado a desenvolver um sistema ou 
parte de seus módulos se tornou a peça-chave para esse mercado. E ela complementa: “Não 
basta ao profissional saber apenas programar e sim analisar, desenvolver, enfim criar soluções 
práticas para alcançar um ótimo resultado.”  
 
Criando o mundo magnífico dos softwares  
 
Mas qual é o caminho para se desenvolver softwares ideais? Os entrevistados oferecem algumas 
idéias. A N&L Informática possui uma política de treinamento que garante a constante atualização 
dos profissionais nas áreas onde atuam. No caso das contratações, cada cargo possui um perfil 
requerido e a pessoa a ser contratada recebe a formação necessária para desempenhar a função 
para a qual foi contratada. “O mercado para os que desenvolvem software é muito competitivo e 
a tendência é que continue assim. As organizações – que já passaram por diversas mudanças – 
ainda têm como objetivo aumentar a sua produtividade e a sua competitividade e o que resta é 
otimizar o processo. Dessa forma, faz-se necessário ter um software que abranja toda a 
organização, que seja integrado e ágil, trabalhando em qualquer ambiente, principalmente na 
WEB”, avalia o gerente de tecnologia da empresa, José Eduardo Tcharduk.  



O diretor da M&F Planejamento e Informática, Antonio de Melo Rosa Neto, salienta que o 
desenvolvimento de sistemas em áreas particularizadas exige o cumprimento de algumas etapas 
antes de se iniciar a construção de um software específico. Primeiro, a empresa tem de ter o 
conhecimento da metodologia, conceitos e fundamentos práticos e teóricos de um determinado 
assunto. A sua elaboração é uma junção de conhecimentos teóricos disponíveis em literaturas, 
eventos etc. e conhecimento prático de sua utilização. Com esse domínio, o profissional de 
desenvolvimento de software utiliza conhecimentos de informática e mercado para conceber o 
protótipo de um sistema. Este protótipo é estudado e apresentado a um grupo de empresas 
interessadas com objetivo de verificar a sua aderência e expectativa mercadológica.  
 
“Tornam-se destaque aqueles que sempre buscam saber mais e que se apaixonam pelo seu 
trabalho”  
 
Com a idéia em forma de protótipo, conforme o diretor, a equipe de informática (analistas e 
programadores, que participaram do seu desenvolvimento) inicia a estruturação dos 
relacionamentos de dados e as regras de negócios a que o sistema será submetido. O design do 
sistema trabalha em conjunto com as definições e funcionalidades operacionais. “A especialidade 
dos analistas e programadores se faz necessária nesta fase em diante, na qual o sistema tomará a 
forma de programação. O seu entendimento e compreensão sobre os objetivos da sistemática são 
de fundamental importância para o resultado final. O conhecimento da ‘ferramenta’ tecnologia 
para programação é vital para a concretização do projeto elaborado.”  
 
Tcharduk também explica as etapas para o desenvolvimento de um software: “Elas iniciam-se 
com a especificação de requisitos, as estimativas, o fechamento do contrato de desenvolvimento e 
o plano do projeto”. Só depois é que começaria a etapa de análise, programação, teste e, por 
final, a homologação, para garantir que o software atenda os requisitos estabelecidos. “Não 
desenvolvemos softwares específicos para uma empresa. Fazemos sempre uma pesquisa de 
mercado e procuramos atender as melhores práticas de gestão adotadas. Contamos também com 
a participação das empresas interessadas, o que garante que serão atendidas em suas 
necessidades”, observa.  
 
Estudando o roteiro para se produzir um software  
 
Pesquisas de mercado e tendências internacionais levam ao desenvolvimento de sistemas. A 
análise do mercado é fundamental para evitar a criação de um sistema que fique aquém da 
tecnologia instalada nas empresas ou a um custo irreal. A opinião é do gerente técnico da 
ISOQualitas Engenharia de Sistemas Ltda., Renato Macchi Pisani. “Com a evolução dos softwares 
de desenvolvimento a especialização em programação ficou mais fácil. Para ter sucesso, o 
programador deve ter boa lógica, paciência e estar sempre se atualizando. Essa é uma área em 
que tecnologias ficam obsoletas rapidamente. Um programador que não levar isso em 
consideração vai acabar fora do mercado de trabalho”, adverte.  
 
Conforme a gerente de negócios da V&B Informática, Vera Lucia Bassit de Sillos, os softwares 
devem ser desenvolvidos de forma a permitir maior flexibilização possível dentro da sua estrutura, 
com a finalidade de atingir uma adaptação mais próxima da identidade da empresa que o adquire. 
“Por meio de ferramentas de desenvolvimento é possível alcançar um grande número de itens 
parametrizados e perfis, além da integração com outros sistemas, que tornam a sua customização 
otimizada, facilitando a adequação às características culturais e organizacionais de cada empresa. 
Até mesmo campos de formulários podem ser criados de forma dinâmica”, comenta.  
 
Arthur relembra em sua obra de um antigo provérbio que diz: “Faça o plano de vôo e voe 
conforme o plano”. Infelizmente, escreve o autor, os projetos de software e de melhoramento de 
qualidade, assim como os vôos das companhias aéreas, estão 90% das vezes fora do curso. “Se 
você apenas planejar um vôo e voar de acordo com o plano, provavelmente, terminará em 
lugares pouco comuns.  



Para garantir que eles chegarão ao seu destino, os pilotos verificam constantemente sua posição e 
ajustam o curso.” Ele crê que os projetos de melhoramentos da qualidade devem fazer o mesmo, 
para garantir que as poucas medidas implementadas reduzam ou eliminem verdadeiramente as 
causas básicas dos problemas. “Senão, você estará mais propício a construir uma burocracia do 
que a eliminar as causas básicas.”  
 
Seguindo esta linha de raciocínio, Melo Rosa argumenta que a adequação do sistema tem de ser 
uma constante. A utilização pelos usuários depende de sua aderência e de suas necessidades. A 
simplicidade, funcionalidade e aplicabilidade no dia-a-dia são as fontes de ajustes e adequações 
do sistema. Outras fontes de adequações são os diversos ramos de atividades em que ele é 
aplicado. “Todos esses fatores são avaliados pelos desenvolvedores de softwares, com o objetivo 
de lançar um produto de boa aceitação no mercado.” Para o diretor, no mundo globalizado, 
sobrepõem-se a implementação de novos conceitos e tecnologia, que são disponibilizadas por 
meio de publicações, eventos, cursos e palestras.  
 
Um enredo bem amarrado para atingir o público-alvo  
 
Helenir Aparecida do Amaral Queiroz, engenheira eletrotécnica e diretora-executiva da Acttive 
Software S.A., conta que a companhia possui um processo padrão para o desenvolvimento de 
software que está sendo guiado pela ISO 12207 (com aderência ao CMM – nível 3). Esta norma 
formaliza a arquitetura do ciclo de vida do software, que é um assunto básico em Engenharia de 
Software e também em qualquer estudo sobre Qualidade do Processo de Software. É a primeira 
norma internacional neste segmento, que descreve em detalhes os processos, atividades e tarefas 
que envolvem o fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção de produtos de 
software.  
 
Sendo assim, as etapas do desenvolvimento são padronizadas do ponto de vista do processo. 
Primeiramente, é feito um forte estudo do objeto do software (chamado de domínio) e das regras 
de negócio que estarão atendidas pelo produto em questão. “O conhecimento das regras de 
negócio para construção de um software são de extrema importância para a elaboração do projeto 
do aplicativo. Assim, antes de se iniciar o projeto do software, que antecede a construção dos 
códigos, entra em cena um profissional com perfil de analista de negócios com profundos 
conhecimentos na área da qualidade.”  
 
É esse analista que fornece aos programadores, e demais envolvidos no processo, todo o 
conhecimento sobre o negócio. “Para isso são feitas entrevistas com clientes, estudos de teses e 
análises de casos, benchmark de produtos. Após o levantamento as informações são organizadas, 
analisadas e apresentadas como uma Visão do Produto, na qual estão delineados os limites do 
software e, principalmente, verificado se os problemas que ele se propõe a resolver estão 
contemplados.” Uma vez terminada a Visão do Produto é feito um planejamento do projeto 
contendo, inicialmente, uma idéia do que ele virá a ser, qual o tempo de desenvolvimento, equipe 
alocada, custos, requisitos, controle de qualidade, documentação, enfim como será construído o 
produto.  
 
Aprovado este primeiro estudo, passa-se a uma próxima etapa, bem mais detalhada, que aborda 
o levantamento de requisitos funcionais, de qualidade e de interface, ou seja, como o software 
funcionará efetivamente. “Essa é uma das etapas mais difíceis e delicadas, pois as falhas 
representarão problemas no software.” A partir dos requisitos aprovados dá-se início à análise e 
ao projeto do software que compreende, principalmente, o projeto da aplicação, projetos de 
interface e projetos de banco de dados. “Com as informações do projeto é iniciada a etapa de 
codificação, quando são desenvolvidas as linhas de código. As etapas finais são ligadas à 
integração das diversas partes do sistema, com testes e mais testes. Por último, é concluída a 
documentação do sistema.”  
 
A integração entre os personagens do mundo dos softwares  



 
A interação entre o técnico de informática, empresa de consultoria e cliente é necessária para 
uma implantação adequada do sistema e não atrapalha a sua produção. Quando o técnico de 
informática implanta o sistema, assistido pela empresa de consultoria que representa, oferece ao 
cliente clareza e confiabilidade. O vice-presidente de tecnologia e sistemas da Microsiga Software, 
Wilson de Godoy Soares Junior, acena positivamente para esta idéia. “O software deve ser 
implantado para gerir e controlar algo determinado pela consultoria e pelo cliente.” Soares Junior 
revela que, na sua empresa, entre as soluções verticais mais procuradas pelos clientes estão a 
gestão da qualidade, automação comercial, gestão hospitalar, gestão educacional, distribuição e 
logística, gestão de prefeituras e gestão de concessionárias de veículos. “Estes são os segmentos 
mais procurados justamente por serem as áreas que mais estão investindo em tecnologia da 
informação, ou seja, é uma tendência de mercado.”  
 
Edgardo Artusi, diretor da Sisdam Technology, acredita que a contribuição de todos é a única 
forma pela qual um software pode evoluir, sem tornar-se obsoleto. “A união de idéias e sugestões 
de diferentes atores dentro do processo global da qualidade, tanto as técnicas vindas dos 
programadores, como as funcionais ou operacionais dos consultores e auditores são vitais para 
fechar o ciclo de melhoria contínua que buscamos.” Artusi se diz convencido de que a fabricação 
de software é uma indústria ainda pouco explorada, e uma fonte de riquezas em potencial para os 
países da América Latina. “Existe a possibilidade de nos posicionarmos no mundo como países de 
referência na fabricação de software e serviços conexos, assim como a Itália fabrica sapatos ou a 
Suíça relógios. Isso significa, em primeiro lugar, uma fonte de criação de empregos ascendente, 
que será dificilmente abastecida pelas universidades nos próximos anos”, alerta.  
 
A Sisdam, dentro de seu processo para montar um plano de negócio, explica Artusi, define 
algumas partes essenciais para buscar ou ao menos tentar alcançar sucesso nos resultados: 
atingir as expectativas dos acionistas, que estão dispostos a investir e saber o quanto esperam de 
retorno; quais são as tendências do mercado; quais são as necessidades da indústria e quais são 
os avanços nas metodologias, que estão sendo implantadas nas empresas; qual é a evolução 
tecnológica do setor, que novos modelos estão surgindo, que novas alternativas podem ser 
utilizadas e feitas (aquelas que no passado não eram acessíveis) e que melhorias podem ser 
introduzidas para satisfazer ainda mais os clientes; qual é o feedback dos clientes. “Nossos 
clientes são uma fonte inesgotável de idéias que nos permite hoje fornecer o software mais 
inovador no que se refere a qualidade”, aposta.  
 
Entretanto, o diretor-presidente da STI, Hamilton Luis Galvão Barretto, faz uma advertência: “De 
nada adianta usar a tecnologia mais atual se o cliente não tiver o básico atendido”. Barretto 
comenta que em alguns casos, principalmente quando os clientes são pequenas e médias 
empresas, a decisão de se desenvolver um software é baseada em uma pesquisa de mercado, 
mas este trabalho também conta com uma área de encomendas. “Empresas de grande porte nos 
procuram para desenvolver softwares, que denominamos softwares sob encomenda.” Caso o 
cliente opte por utilizar as soluções prontas, a implantação pode ser feita no prazo de uma 
semana até seis meses, dependendo do número de pessoas a serem treinadas. No caso de 
soluções customizadas, este prazo dificilmente será menor do que 30 dias e pode ser de até um 
ano, de acordo com o diretor-presidente.  
 
Softwares com legendas ou tropicalizados?  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O sócio-gerente da Applied Sistemas de Computação Ltda., empresa de representação e 
distribuição de softwares americanos dedicados a área de qualidade, Agnaldo Trovo, revela que 
além de comercializar esta linha de softwares e coletores de dados também executa a 
“tropicalização” dos mesmos. “Tropicalização significa tradução para o português e adequação 
(customização) aos requisitos específicos das normas e condições brasileiras (tais como 
adequação a normas do Inmetro e ABNT).” Por isso, avisa que a fluência e o perfeito 
conhecimento do idioma inglês também são requisitos muito importantes para os profissionais de 
desenvolvimento de software voltados para esta área. “Toda a documentação mais atualizada está 
disponível apenas em inglês. O contato com os Estados Unidos por telefone e e-mail é sempre 
necessário para dirimir dúvidas e expor as particularidades do caso Brasil. Sem o domínio da 
língua fica muito mais complicado e lento o processo.”  
 
“Os empreendedores não saem preparados das universidades para investirem em um negócio 
próprio”  
 
Trovo lembra que a participação desses profissionais permite com que a tecnologia de ponta 
existente no mundo esteja disponível para o mercado nacional, com as adequações necessárias 
para a sua utilização no País. E quais as etapas utilizadas para este caso específico em que não se 
desenvolve o software, mas se faz a sua “tropicalização”? Trovo responde: “O profissional recebe 
um novo ‘release’ do software de qualidade ou estatístico, analisa as fórmulas e cálculos usados 
no software e realiza a comparação e adequação com as normas brasileiras. Depois, traduz o 
software para o português utilizando os termos da área. E, então, desenvolve apostilas de 
treinamento e drivers específicos para instrumentos de medição nacionais utilizados por nossos 
clientes. Também realiza testes de aceitação, start-up com operação assistida até a aceitação final 
do sistema”.  
 
A implantação do sistema ocorre com rapidez, isso porque o produto já é um software presente 
no mercado e torna-se necessário apenas o desenvolvimento das interfaces com o ambiente de 
software e hardware existentes. “Portanto, o tempo de implantação de um sistema deste tipo 
pode ser de duas semanas (incluindo treinamento, instalação e start-up), até três meses 
(incluindo integração com sistemas de gestão)”, completa Trovo. Segundo Barreto, existem 
diversos sistemas para a qualidade, com funcionalidades diferentes, contudo, quando se fala 
numa solução que engloba controle de documentos, tratamento de não-conformidades, ações 
preventivas e corretivas e auditorias em uma empresa de médio porte, incluindo o licenciamento e 
todo o processo de implantação e treinamento, o investimento é da ordem de 10 a 30 mil reais.  
 
Sim, conforme os entrevistados, o mercado é promissor e também competitivo. Promissor, pois o 
crescimento depende basicamente da capacidade de aprendizado e criatividade do profissional. 
Diferente de outras profissões em que as oportunidades são mais restritas. “Competitivo porque, 
infelizmente, as universidades não estão preparando os nossos jovens para o mercado de trabalho 
e, por isso, eles dependem das empresas investirem na sua formação ao concluírem o curso. Da 
mesma forma, os empreendedores, com raras exceções, não saem preparados das universidades 
para investirem em um negócio próprio”, lamenta Barreto. Nesta área o bom profissional pode 
crescer tanto no Brasil quanto no exterior. E há muita gente querendo passar pelo buraco do funil 
a fim de alcançar alguma posição de destaque. Criações que acrescentem algo para o futuro não 
são impossíveis. Alguns conseguem: Mickey Mouse e sua turma ainda fazem a alegria de muita 
gente, embora o seu criador, Walt Disney, já tenha partido. Ele foi um mestre na área em que 
atuou. BQ  
 
Fonte: Banas Qualidade on-line - acesso em 28/3/2003 


