
XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006

A importância da ergonomia cognitiva na gestão de requisitos de 
software

Maria Angela Coser (CEFETES) macoser@cefetes.br

Helio Gomes de Carvalho (UTFPr) helio@cefetpr.br

Antonio Augusto de Paula Xavier (UTFPr) augustox@cefetpr.br

Resumo: A  análise  das  atividades  ou  estudo  ergonômico  do  trabalho  é  utilizado  para  
construir  parâmetros  e  proposições  de  transformações  que  viabilizem  o  conforto,  a  
segurança e a eficiência na execução do trabalho.  Introduzir  fundamentos da ergonomia  
cognitiva no processo de especificação de requisitos irá permitir a construção de  software 
que  seja  de  fácil  adaptação  às  características  e  particularidades  de  seus  usuários.  A  
ergonomia de  software é um caso particular de adaptação do trabalho ao homem e busca  
melhorar a qualidade do  software. O objetivo deste trabalho é estudar a importância da  
ergonomia cognitiva na gestão de requisitos de software, como forma de estudar, analisar e  
projetar  software compatível  com  as  capacidades  e  os  limites  do  homem.  Este  artigo 
apresenta um estudo de caso sobre a  análise ergonômica da interação usuário x sistema 
informatizado em uma administração pública municipal.
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1. Introdução 
No cenário atual de mudanças e competitividade, a gestão adequada da informação 

torna-se de fundamental importância para o processo de tomada de decisão nas organizações. 
Estas se apóiam, usam e dependem cada vez mais de sistemas informatizados, para se manter, 
gerenciar e atuar no mundo dos negócios.

Apesar  das  potencialidades  dos  sistemas  informatizados  muitos  projetos  são 
começados e  não finalizados,  fracassados por  não  atender  as  expectativas  geradas  com a 
implantação,  rejeitados  por  apresentar  dificuldade  para  os  usuários.  No  mundo  atual,  de 
recursos financeiros escassos, como é possível aceitar tal desperdício de tempo e dinheiro? “A 
falta de adoção de métodos, ferramentas e procedimentos no desenvolvimento de software e a 
difícil relação de entendimento entre o usuário com o desenvolvedor” (PRESSMAN, 2002, 
p.5) são apontados por Pressman como os possíveis fatores causadores desses problemas. 

O processo de desenvolvimento de software tem início na atividade de especificação 
de  requisitos.  Nesta  etapa  os  analistas  de  sistemas  se  relacionam  com  os  usuários  para 
entender,  documentar,  separar  informações,  conhecer  o  fluxo  de  trabalho  e  detalhar  os 
objetivos a serem atingidos com o projeto que venha a responder as ansiedades e necessidades 
dos usuários e da organização. Conhecer o usuário no seu trabalho trabalhando, seja qual for 
sua linha de atuação, realizando sua tarefa cotidiana é base de conhecimento para projetar o 
software que  irá  aperfeiçoar  essa  rotina.  Uma  grande  quantidade  de  conhecimento  dos 
usuários e técnicos é explicitada nesta etapa e este conhecimento precisa ser depositado em 
repositórios  que  facilitem  a  recuperação  e  agreguem  valor  ao  processo.  Percebe-se  uma 
enorme dificuldade em elicitar, analisar, validar e gerenciar corretamente os requisitos.
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Muitos  projetos  falham  por  não  levantar  e  analisar,  na  fase  de  especificação  de 
requisitos,  o  trabalho  real  para  determinar  procedimentos  mais  racionais  e  formas  mais 
produtivas de efetuar a tarefa. 

As incompatibilidades da interação homem-computador que propiciam erros durante 
a  operação  dos  sistemas  informatizados  e  implicam dificuldades  para  o  usuário 
devem-se ao desconhecimento, por parte do projetista do "software" da tarefa, do 
modo operatório e da estratégia de resolução de problemas do componente humano 
do sistema homem-máquina. (BENYON; DAVIES, 1990 apud MORAES, 2006).

A análise da situação real do trabalho é um estudo ergonômico utilizado para construir 
parâmetros  e  proposições  de  transformações  que  viabilizem o  conforto,  a  segurança  e  a 
eficiência  na  execução  do  trabalho.  Introduzir  fundamentos  da  ergonomia  cognitiva  no 
processo de especificação de requisitos irá permitir a construção de software que seja de fácil 
adaptação às características e particularidades de seus usuários.

O objetivo deste trabalho é estudar a importância da ergonomia cognitiva na gestão de 
requisitos de software, como forma de estudar, analisar e projetar software compatível com as 
capacidades e os limites do homem.

Metodologicamente,  este  artigo  elabora  uma  revisão  teórica,  buscando  resumir  e 
interagir com conceitos existentes e apresenta um estudo de caso sobre a análise ergonômica 
da interação usuário com o sistema de gestão integrada de materiais,  licitação,  estoque e 
patrimônio (SIMLEP), para informar à organização que implantou o sistema e para alertar a 
empresa desenvolvedora do  software quanto à realização de uma pesquisa mais abrangente 
em outros clientes que utilizam essa versão do software, bem como possibilitar à construção 
de  uma  nova  versão  do  sistema  que  seja  a  mais  adaptada  possível  às  características  e 
particularidades de seus usuários.

2. Base Teórica
2.1 software e sistema informatizado

Como  software está inserido em todo e qualquer processo desde o mais simples ao 
mais complexo, “os programas, documentos e dados que constituem o  software, ajudam a 
gerar o bem mais importante que qualquer indivíduo, negócio ou governo pode adquirir – a 
informação” (PRESSMAN, 2002, p.828).

software, quando entendido como sistema informatizado, não é apenas um conjunto de 
dados e regras traduzidos em códigos programáveis, unidades de armazenamento, protocolos 
de comunicação eletrônicos e manuais. “Trata-se de um mecanismo que habilita o usuário a 
executar  uma  atividade  de  trabalho,  cujas  finalidades  são  variáveis  e,  eventualmente, 
paradoxais”. (SILVA; LIMA, 2005, p.32).

Não aparecem nessas definições, pontos determinantes que traz o diferencial para a 
finalidade do  software, tais como: características e variabilidade dos usuários, hierarquia e 
forças conflitantes do ambiente de utilização, finalidades e organização do trabalho. Quem 
não se deparou, em sua atividade de trabalho, com  software que apresenta dificuldades de 
utilização? Muitas vezes nos perguntamos por que os analistas de sistemas incorporam um 
grande número de  telas para registrar  uma atividade simples  dificultando a  realização do 
trabalho? 

Essas dificuldades estão ligadas, principalmente, à inadequação dos procedimentos 
ou  resultados  computacionais  às  necessidades  reais  das  diversas  pessoas  que 
interagem com o  software.  Este  cenário  gera  constrangimentos  aos  que  usam a 
ferramenta e aos que se servem do trabalho dos usuários desses softwares. Qualquer 
um de nós já passou pela irritante experiência de se defrontar com um sistema que 
impede à solução de problemas às vezes simples, recebendo como "explicação" a 
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frase: "o sistema não aceita", como se sua existência resultasse de um fato natural ou 
divino. (SILVA; LIMA, 2005, p.31-32).

Diante  desses  questionamentos,  colocam-se  algumas  questões  de  natureza 
metodológica: Que método de desenvolvimento de  software possibilita a construção de um 
sistema informatizado que tenha como objeto central a atividade do trabalho propriamente 
dita, isto é, o trabalho em realização, em processo? Ou melhor, que alteração da metodologia 
de desenvolvimento de  software possibilita uma melhor interação entre o usuário x sistema 
informatizado x máquina?

O estudo da ergonomia, da interação homem-máquina, muitas vezes é chamado na 
concepção das interfaces com as quais  o usuário interage diretamente.  Nesse momento o 
sistema já está praticamente pronto, com o projeto definido, e geralmente, sem a visão do 
usuário  final.  Conflitos  podem  ser  gerados  na  implementação.  Então,  para  responder  as 
questões colocadas no parágrafo anterior, é necessário identificar na execução da atividade de 
trabalho  pelo  próprio  trabalhador,  futuro  usuário  do  sistema  informatizado,  a  natureza 
embrionária  da  "função"  que  se  deseja  informatizar,  o  que,  em termos da  engenharia  de 
software, se apresenta desde o início, na definição de requisitos.

Como o software passa a ter uma importância para toda a organização, pois se torna 
“um método de captar conhecimento, um modo de diferenciar os produtos de uma empresa de 
seus  competidores  e  uma  janela  para  o  conhecimento  coletivo  de  uma  corporação” 
(PRESSMAN, 2002, p.828) quanto mais adaptável  estiver ao usuário final,  sua utilização 
apresenta mais segurança, conforto e eficiência do sistema informatizado. O software agora 
ultrapassou o hardware como a chave para o sucesso de muitos sistemas informatizados. Em 
qualquer trabalho o software é o fator que diferencia. 

O  projeto  e  a  capacidade  de  ser  ‘amigável  ao  ser  humano’  de  um produto  de 
software diferenciam-se dos produtos concorrentes que tenham função idêntica em 
outros aspectos. A inteligência e a função oferecidas pelo  software muitas vezes 
diferenciam dois produtos de consumo ou indústrias idênticas.  É o  software que 
pode fazer a diferença. (PRESSMAN, 2002, p.3).

2.2 Ergonomia
 “A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem.” (IIDA, 1995, p.1). O 

trabalho para Iida, tem uma conotação bem abrangente, um sistema complexo, onde centenas 
de elementos se interagem entre si, onde ocorre relacionamento entre homem e seu trabalho. 
A ergonomia é uma área de conhecimento que visa transformar o trabalho, adaptando-o às 
pessoas,  às  suas  características  e  também  às  características  da  tarefa,  com  intuito  de 
proporcionar conforto, segurança e eficácia para o trabalhador. “Isso envolve não somente o 
ambiente  físico,  mas  também  os  aspectos  organizacionais  de  como  esse  trabalho  é 
programado e controlado para produzir os resultados desejados.” (IIDA, 1995, p.1).

A ergonomia tem como um de seus principais objetivos a análise da situação real de 
trabalho, a fim de construir parâmetros e proposições de transformações, para humanizar o 
trabalho.

Os objetivos práticos da ergonomia são a segurança, satisfação e o bem-estar dos 
trabalhadores  no  seu  relacionamento  com sistemas  produtivos.  A eficiência  virá 
como resultado. Em geral, não se aceita colocar a eficiência como sendo o objetivo 
principal  da  ergonomia,  porque  ela,  isoladamente,  poderia  significar  sacrifício  e 
sofrimento  dos  trabalhadores  e  isso  é  inaceitável,  porque  a  ergonomia  visa,  em 
primeiro lugar, o bem-estar do trabalhador. (IIDA, 1995, p.2).
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2.3 Ergonomia Cognitiva
Ao  projetar  software segundo  uma  orientação  mais  funcional  que  operacional,  a 

concepção de interface com o usuário privilegia  primeiro os  aspectos internos  ligados ao 
funcionamento do sistema e depois adapta esta interface para o usuário. A utilização desse 
software fica  comprometida,  muitas  vezes  não  atendendo  os  objetivos,  necessidades  e 
expectativas básicas dos usuários. Por outro lado se utilizado uma abordagem ergonômica, 
isto  é,  com  a  participação  do  usuário-final  tanto  na  prospecção,  concepção  quanto  na 
avaliação de todo e qualquer desenvolvimento e implementação do sistema informatizado, a 
interface se adapta à arquitetura cognitiva do usuário. Para tanto é necessário uma análise 
cognitiva para adequar ou projetar uma interface do software ao homem. (SANTOS LIMA, 
2003, p.36-37).

Nesse cenário a ergonomia se torna imprescindível onde antes era matéria exclusiva 
dos engenheiros de software, analistas de sistemas. Dois ramos da ergonomia se somam para 
trabalhar  com  essa  solicitação,  a  ergonomia  de  software e  a  ergonomia  cognitiva.  A 
ergonomia de software busca melhorar a capacidade de utilização – usabilidade – do software 
por  usuários  de  diferentes  características,  é  “a  adaptação  do  sistema  informatizado  à 
inteligência humana” (WISNER, 1987 apud MORAES, 2006). E, a ergonomia cognitiva tem 
sua  fundamentação  teórica  na  ciência  cognitiva  que  é,  segundo  Peter  (2001  apud 
NOGUEIRA, 2003, p.10), “o estudo de como o conhecimento é adquirido, representado na 
memória e utilizado na resolução de problemas”.

A abordagem da ciência cognitiva aplicada ao projeto de desenvolvimento de software 
enfoca  como os  analistas  de  sistemas,  projetistas,  representam o  conhecimento,  como as 
estruturas dos programas são aprendidas e percebidas e como o conhecimento é aplicado no 
desenvolvimento de software. 

Quando  as  pessoas  interagem  com  outras  pessoas,  um  conjunto  de  regras, 
disposições de espírito e respostas culturalmente definidas permite que a interação 
se desenvolva uniformemente. Infelizmente, as convenções para a interação pessoa a 
pessoa  não  estão  presentes  quando  se  tenta  uma  interação  homem-computador. 
(PRESSMAN, 2002, p.195).

A ergonomia cognitiva é o estudo das habilidades de resolução de problemas, análise 
de informações relativas à influência dos fatores humanos, que visa nesse caso analisar os 
processos cognitivos implicados na interação homem-computador. As questões dos fatores 
humanos  são  respondidas  de  forma  cognitiva  em  termos  de  esforço  mental  exigido.  Os 
processos  cognitivos  implicados  na interação  homem-computador  são  na visão de  Santos 
Lima (2003, p.37): a memória, de curto e longo prazo, os processos de tomada de decisão, a 
atenção, as estruturas e processos para perceber, armazenar, pensar e recuperar informações. 

Trata-se, portanto,  de uma ramificação da ergonomia que se dispõe a entender e 
estudar as características da execução e do executor do trabalho e as forças que os 
influenciam,  para  que  haja  uma  intervenção  e/ou  elaboração  de  software cuja 
utilização ofereça confiança, resultados eficientes e, ao mesmo tempo, facilidade de 
manuseio. (SILVA; LIMA, 2005, p.33).

3. A Ergonomia Cognitiva aperfeiçoando a Gestão de Requisitos 
O desenvolvimento  de  um  software começa  pelo  entendimento  de  como ele  será 

usado. O entendimento dos requisitos do software é essencial para o sucesso de um processo 
de desenvolvimento de software. A atividade de especificação de requisitos é um processo de 
descoberta, relacionamento, refinamento e especificação.  
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Um sistema baseado em computador quase sempre tem um elemento humano. Uma 
pessoa pode interagir diretamente com o hardware e o software, realizando um diá-
logo que direciona a função do sistema; em todos os casos, as pessoas são responsá-
veis pelo desenvolvimento e manutenção do sistema. (PRESSMAN, 2002, p.195) 

Esta  etapa  é  realizada  com  a  participação  de  usuários  e  gerentes  envolvidos  no 
processo a partir de entrevistas, observações e reuniões, onde são apresentados os objetivos 
do projeto, o fluxo de trabalho, a documentação, legislação, planilhas e sistemas relacionados 
ao projeto de software. O material coletado reflete o nível de organização da empresa neste 
momento,  que  elucida  a  organização  administrativa,  infra-estrutura,  pessoal,  missão  e 
objetivos, e também ao conhecimento tácito e comprometimento de cada um dos envolvidos 
com a organização. 

Basicamente,  essa  fase  envolve  a  atividade  de  elicitação  de  requisitos  criando  a 
documentação de especificação de requisitos. Inicialmente, o analista estuda a especificação 
do software, quando este já existir, e o plano de projeto do software. O escopo definido no 
projeto é revisto e detalhado. Os documentos e relatos dos usuários e gerentes são analisados. 
Nessa etapa os usuários, através de relatos, expõem idéias, desejos e crenças sobre o projeto. 
A meta é reconhecer os elementos básicos do problema segundo a perspectiva do usuário e, 
portanto, esta atividade envolve intensa comunicação com o usuário.

Segundo Pressman (2002, p.195) um sistema informatizado que não é ‘amigável’, de 
fácil  uso  é  rejeitado.  A  percepção  desse  autor  do  elemento  humano  em  sistemas 
informatizados  tem-se  modificado  nos  últimos  anos.  Hoje  a  ergonomia  cognitiva  é 
reconhecida como uma etapa importante no desenvolvimento de software. 

Antes que o engenheiro de software possa atribuir uma função ao elemento humano, 
a interação necessária para executar a função deve ser especificada. Para isso, os 
‘componentes’  do  elemento  humano devem ser  compreendidos.  Entre  os  muitos 
fatores  que  compreendem o elemento humano,  pode-se  contar:  representação da 
memória  e  conhecimento  humanos,  pensamento e  raciocínio,  percepção visual  e 
construção do diálogo humano. (PRESSMAN, 2002, p.196). 

Os documentos gerados neste processo são avaliados junto aos usuários e gerentes 
segundo uma análise  de  viabilidade,  identificando a  área de  ação e  fonte.  Uma incorreta 
elicitação e validação de requisitos podem levar ao desenvolvimento de um produto que não 
atende aos objetivos para o qual foi planejado, sendo total ou parcialmente desperdiçado. A 
gestão de requisitos é um conjunto estruturado de atividades para derivar, validar e manter 
vivos os documentos de requisitos de um software durante o processo de desenvolvimento de 
forma a permitir a sustentabilidade do produto.

Segundo  Pressman  (2002,  p.196),  o  processo  de  ergonomia  cognitiva  no 
desenvolvimento de software envolve os seguintes passos:

− Análise de atividade. Avaliar cada atividade que foi atribuída ao elemento humano 
no contexto da interação exigida com outros elementos. 

− Análise semântica e projetos. Definir o significado preciso de cada ação exigida do 
usuário e produzida pela máquina e estabelecer a idealização de um ‘diálogo’ que 
comunique a semântica adequada entre usuário e a máquina. 

− Projeto sintático e léxico. Identificar e representar a forma específica das ações e 
comandos e, com isso, projetar a execução de cada ação ou comando do hardware 
ou software. 

− Projeto de ambiente do usuário. O  hardware, o  software e outros elementos do 
sistema são combinados para formar um ambiente do usuário. O ambiente pode 
incluir facilidades físicas (iluminação, administração de espaço, etc.), bem como a 
própria interação homem-máquina. 
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− Prototipação.  Avaliar  a  interação  homem-máquina  a  partir  de  uma perspectiva 
humana, usando-se a participação ativa e não a avaliação passiva. A prototipação 
resulta  na avaliação e  na aplicação iterativas de todos os passos de ergonomia 
cognitiva citados acima. 

Assim, “podemos detectar que a dificuldade de compreender e especificar requisitos 
em diferentes níveis de abstração vai defrontar com a nossa capacidade cognitiva de adquirir 
o conhecimento para criar  soluções de  software” (NOGUEIRA, 2003, p.10).  O estudo da 
ergonomia cognitiva e sua aplicação prática na gestão de requisitos, serão fatores críticos de 
sucesso no desenvolvimento de software. 

4. Análise da Atividade
A  Análise  da  Atividade  ou  estudo  ergonômico  do  trabalho,  “é  um  conjunto  de 

procedimentos metodológicos com o intuito de se avaliar  a relação entre o homem e seu 
trabalho” (XAVIER, 2006, p.63), objetivando propor melhorias para aumentar a satisfação e o 
bem-estar humano. Segundo Wisner (1987 apud MORAES, 2006) a ergonomia de software é 
um caso particular de adaptação do trabalho ao homem e busca melhorar a eficiência, eficácia 
e qualidade do  software. Esse autor define a possibilidade de quatro níveis de intervenção 
ergonômica: 

− Funcionalidades que o software deve oferecer. 
− Adequação aos modelos de representação dos usuários. 
− Modalidades de diálogo com o usuário.
− Codificação das informações (principalmente as representações das telas).

A partir dos conceitos acima, pode-se compreender a relação existente entre a metodo-
logia da Análise da Atividade e o desenvolvimento de software. Trata-se de compreender de 
que modo os aspectos determinantes da atividade real de trabalho são incorporados ao softwa-
re.

[...] a atividade de trabalho é uma estratégia de adaptação à situação real de trabalho, 
o objeto da prescrição. A distância entre o prescrito e o real é a manifestação concre-
ta da contradição sempre presente no ato de trabalho, entre ‘o que é pedido’ e ‘o que 
a coisa pede’. A Análise Ergonômica da Atividade é a análise das estratégias (regu-
lação, antecipação, etc) usada pelo operador para administrar essa distância, ou seja, 
a análise do sistema homem / tarefa. (GUÉRIN et al., 2001 apud  SILVA; LIMA, 
2005, p.35).

Nesta  perspectiva,  a  opção  metodológica  do  presente  estudo  passa  pela  análise 
ergonômica  da  atividade  de  trabalho.  Vale  ressaltar  que  o  propósito  aqui  é  aprender  a 
atividade  do  trabalho  para  se  ter  subsídios  suficientes  para  a  construção  de  sistemas 
informatizados eficazes e eficientes. O processo de Análise da Atividade segundo os autores 
Wisner (1994, p.96), Guérin et  al.  (2001) e Silva e Lima (2005, p.35-36) comporta cinco 
etapas de importância e dificuldade diferentes:

− Análise de Demanda, para entender a definição do escopo do projeto em espe-
cial as funções e objetivos que se pretende alcançar com a informatização.

− Análise do Ambiente, para conhecer o funcionamento da empresa. O conheci-
mento do contexto, técnico, econômico e social, é indispensável para situar-se 
e definir uma abordagem que respeite as especificidades da empresa.

− Análise das Atividades que consiste na descrição da tarefa a ser avaliada em 
sua totalidade.

− Análise da Situação do trabalho que é a investigação da ação in loco.
− Elaboração de um pré-diagnóstico de recomendações ergonômicas. 
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A análise das atividades e da situação do trabalho caracteriza a essência do trabalho do 
ergonomista.  No  estudo  de  caso  que  se  seguirá,  serão  elucidadas  algumas  das  referidas 
técnicas, para demonstrar de forma concreta como a ergonomia cognitiva contribui para o 
desenvolvimento de sistemas informatizados. Este estudo de caso acompanhou o processo de 
implantação do sistema desde o início em agosto de 2005. Os recursos utilizados na coleta de 
dados  foram:  análise  de  documentos,  depoimentos  pessoais,  observação  espontânea, 
observações  em  grupo  (participação  em  reuniões)  e  questionários  obtidos  mediante  a 
participação interativa do grupo de usuários e/ou individualmente, sempre tendo como ponto 
de partida os elementos trazidos pelos trabalhadores.

5.  Estudo  de  caso:  cadastro  de  materiais  e  serviços  (CMS)  modernizando  a 
administração pública
5.1 Demanda: a (in)satisfação dos funcionários de uma administração pública municipal

Este estudo iniciou-se na tentativa de averiguar o porquê da insatisfação dos usuários 
que necessitam do sistema de gestão integrada de materiais, licitação, estoque e patrimônio 
(SIMLEP), mais especificamente o módulo de cadastro de materiais e serviços (CMS), para 
desenvolver a tarefa principal de seu trabalho, cadastrar itens de materiais e serviços, base de 
informação para abertura de requisições de compra e contratação de serviços na administração 
pública municipal. 

Os cadastradores, como são chamados os usuários responsáveis  pelo cadastramento 
das tabelas de grupos, classes, subclasses e itens, criados segundo uma metodologia orientada 
a  objetos  e  caracterizados  por  atributos  e  valores,  são  um  grupo  formado  por  seis 
funcionários.  Estes  cadastradores  se  dividem  em  áreas  específicas  para  alimentação  e 
manutenção das tabelas e inclusão de novos itens, uma vez necessitar de conhecimento mais 
abrangente em relação às características e detalhes de determinado material e/ou serviço. 

As inquietações que incentivaram o início desta investigação foram proporcionadas, 
também, pelo incômodo causado aos funcionários da área de tecnologia da informação da 
administração  municipal,  quanto  à  não  possibilidade  de  socorrer  usuários  de  um sistema 
informatizado terceirizado. E ainda, os transtornos criados para a gerência de suprimentos 
desta  administração,  para  administrar  as  solicitações  dos  cadastradores  e  a  demora  no 
atendimento pela empresa terceirizada,  responsável pelo fornecimento e manutenção deste 
software.  Particularmente,  foram  focados  as  dificuldades  que  se  interpuseram  entre  a 
execução das atividades dentro da Gerência  de Relações Comerciais  (GRC) e  o  software 
terceirizado, contratado pela instituição em questão, uma administração pública municipal.

Os  setores  que  dependem  direta  e  indiretamente  dos  serviços  prestados  pelos 
cadastradores, atribuem ao tempo de espera, a má qualidade do atendimento, desconsiderando 
os meios e os recursos colocados à disposição dos cadastradores.  Na visão destes,  vários 
fatores levam ao atraso no cumprimento de suas atividades e a má qualidade no atendimento, 
dentre os quais:  acúmulo de tarefas,  software pouco eficiente e confiável  para realizar as 
tarefas e resolver os problemas cotidianos.

O  acúmulo  de  tarefas  ocorre  primeiro  pelo  pouco  número  de  funcionários 
cadastradores, principalmente em áreas muito específicas como saúde e veículos. E também 
pela instabilidade do  software por tratar com muita frequência e gerar códigos duplicados 
irregularmente  causando  necessidade  de  transposições  (junção  de  códigos  com  descrição 
iguais),  normalmente  um processo  demorado,  pois  gera  atualização  de  várias  funções  do 
sistema que degrada a performance do sistema. E ainda, em ‘não permitir’ disponibilizar a 
relação  de  atributos  e  valores  em  ordem,  dificultando  a  busca  em  grandes  tabelas,  ou 
implicando em trabalho extra e manual para colocar estas tabelas em ordem. 
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Caracterizado  este  contexto  inicial,  a  demanda  pode  ser  constituída  em  torno  do 
emprego de um  software cuja utilidade é primordial,  mas se revelou deficitário dentro da 
administração pública municipal.  Foi aplicado um questionário ao grupo de cadastradores 
para identificar o perfil destes funcionários em relação ao tempo de serviço, tempo na função 
de cadastramento, sexo, idade e nível de escolaridade como mostra o Quadro 1, abaixo.

Quadro 1 – Perfil dos cadastradores

Tempo
de traba-

lho

Tempo
de cadas-

tro
Sexo

Faixa 
de Ida-

de
Escolaridade

14 meses 12 meses F 25 - 29 pós-grad completo
18 meses 12 meses F 20 - 24 3º grau incompleto

3 anos 12 meses F 20 - 24 2º grau completo
10 anos 12 meses M 40 - 44 3º grau incompleto
27anos 12 meses F 45 - 49 3º grau incompleto
29 anos 12 meses F 45 - 49 pós-grad completo

Fonte: a autora (22/08/2006)

O  quadro  demonstra  que  a  grande  maioria  dos  cadastradores  tem  um  nível  de 
escolaridade  bom,  trabalham  por  um  tempo  significativo  na  instituição,  o  que  propicia 
conhecer melhor a estrutura, os processos e o ambiente de trabalho. A totalidade do grupo 
participa desde o início da atividade na tarefa analisada, demonstrando maturidade no seu 
desempenho. 

5.2 Ambiente: sistema informatizado envolvendo contratados e sub-locados 
O cadastro de materiais e serviços (CMS) é parte de um projeto de implantação do 

sistema  ‘SIMLEP’  que  tem como  objetivo  principal  modernizar  a  administração  pública 
municipal. Tratava-se de superar limitações e deficiência de sistemas antigos, sem nenhuma 
integração, que geraram: um grande volume de itens de materiais e serviços descritos em 
formato  texto,  sem  padrões,  a  grande  maioria  já  obsoletos,  não  re-aproveitáveis  e  sem 
controle,  causando  aumento  no  tempo  de  consulta  e  escolha  de  itens  para  aquisição  e 
contratação, criando divergência irreal entre dados iguais e muito retrabalho.

Para minimizar estes problemas foi  criada uma equipe de servidores que definiu o 
termo de requisitos da licitação que contratou o novo sistema informatizado, stndo definido 
como passo inicial  a  reestruturação do catálogo de materiais  e  serviços,  alterando toda a 
filosofia de organização destes dados. Os itens do catálogo passaram a ter uma organização 
em classes e objetos, seguindo a metodologia de desenvolvimento de sistemas orientado a 
objetos,  caracterizado por atributos e valores.  Foi definido também que a implantação do 
novo sistema seria precedida da reestruturação dos itens do catálogo de materiais e serviços 
ativos, existentes em estoque e movimentados num período de cinco anos.

O sistema ‘SIMLEP’ foi contratado por concorrência pública constando no edital de 
licitação  além  do  fornecimento  da  cessão  de  uso  do  sistema  informatizado  integrado,  o 
desenvolvimento do módulo de cadastro de materiais e serviços seguindo a nova metodologia 
e também a prestação de serviços de avaliação e análise do catálogo em uso para adaptação e 
migração dos dados.

A empresa contratada subcontratou  o serviço de avaliação e análise do catálogo e 
reestruturação  dos  itens  segundo  a  nova  metodologia.  O  processo  de  especificação  de 
requisitos seguiu uma metodologia de desenvolvimento cujo início apontava na construção da 
especificação do sistema. Foram realizadas entrevistas com funcionários de diversas áreas, 
cuja representatividade abordaria  todas as especificidades junto às secretariais  municipais. 
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Tinha-se como objetivo a detecção das características dos materiais específicos de cada área 
para a definição das classes e objetos da estrutura do novo módulo ‘CMS’. 

A construção dos requisitos do sistema passou então, pela verbalização e entrevistas 
com membros dos departamentos escolhidos como representativos, com visitas nos setores 
mais  complexos  e  debate  sobre  a  metodologia  e  padrões  nacionais  e  internacionais  de 
classificação de materiais. Ao contrário de outros sistemas, neste caso houve o envolvimento 
de uma parcela significativa de usuários. A documentação gerada nesta fase, as observações e 
solicitações  apresentadas  pelos  usuários,  eram  repassadas  a  empresa  contratada, 
desenvolvedora do  software,  pelos técnicos subcontratados por email e reuniões com seus 
representantes.  Não  houve  envolvimento  presencial  dos  desenvolvedores  do  software da 
empresa  contratada,  responsável  pelo  desenvolvimento  do  ‘CMS’.  Muitas  das  sugestões, 
reclamações e solicitações realizadas pelos funcionários não foram atendidas pela empresa 
contratada e o protótipo do sistema apresentado sofreu muitas críticas.

Por outro lado, a empresa subcontratada não conseguiu manter os mesmos técnicos até 
finalizar  a  reestruturação do catálogo.  Um grupo trabalhou no  levantamento de  dados de 
especificação  do  sistema  até  gerar  o  protótipo,  outro  grupo  foi  inserido  no  projeto  para 
executar o serviço de avaliação e  análise  do catálogo existente,  e  ainda outro executou e 
serviço  de  digitação  dos  itens  segundo  a  nova  metodologia.  Estas  trocas  de  técnicos 
comprometeram a especificação do sistema ‘CMS’ e atrasou o cronograma de entrega e início 
da implantação da versão do sistema ‘SIMLEP’ com o novo catálogo.

5.3 Diagnóstico: estudo da atividade realizada com os cadastradores
A implantação do novo catálogo gerou insatisfação dos usuários desde a migração 

inicial  quando  se  constatou  que  a  análise  e  depuração  dos  dados  e  o  detalhamento  na 
construção dos itens foi superficial. A necessidade de alterar dados migrados com erro ou 
descritos  sem  um  detalhamento  necessário,  mostrou  um  sistema  sem  flexibilidade,  com 
restrições técnicas moldadas para uma realidade diferente daquela vivida pelos cadastradores. 
Era constante o sistema apresentar mensagem [Erro de SQL] mostrando a perda de conexão 
com o banco de dados. 

Para caracterizar melhor a demanda foram feitas observações in loco na execução da 
tarefa de cadastramento de novos itens e na alteração de itens com problema. A execução da 
tarefa  de acertar  itens de materiais  incompletos,  mal formulados e com erros,  mostrou-se 
muito demorada e não permitia interrupção. Foi observado que a função criada para acertar os 
itens irregulares, transposição, duplicava itens irregularmente.  Em outras unidades, ao inserir 
itens  em  uma  requisição  de  compras,  o  sistema  trocava  parte  do  código.  Em  geral  a 
complexidade e falta de funcionalidade mostraram a instabilidade do sistema. O atraso na 
execução da tarefa no sistema comprometeu o andamento das licitações, gerando indisposição 
entre muitos funcionários que não estavam diretamente envolvidos com o sistema. 

O  grupo  de  cadastradores  se  reuniu  semanalmente  detectando  falhas  no  sistema, 
abrindo chamados para a empresa desenvolvedora, definindo padrões para alimentação das 
tabelas e criação de novos itens. Essa freqüência de reuniões permitiu identificar problemas 
do sistema e sugerir melhorias. Durante a reunião de 22 de agosto de 2006 foi apresentado o 
questionário pelo pesquisador e coletado os dados que são demonstrados no Gráfico 1. A 
pesquisa  mostra  que  os  cadastradores  não sentiam dificuldade  em usar  o  sistema,  mas o 
consideram  imprevisível,  portanto  complexo,  muito  pouco  confiável  e  com  baixo 
desempenho.
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 Gráfico 1- Características do sistema – módulo de cadastro de materiais e serviços
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Fonte: a autora (22/08/2006)

Ainda nesta pesquisa foram levantados pontos positivos e negativos sobre o trabalho 
realizado, perguntando: O que você acha de bom no seu trabalho? As respostas apresentadas 
pelos cadastradores são as descritas abaixo:

− Integração da equipe
− Ambiente muito bom, descontraído e alegre
− Crescimento pessoal e profissional
− Visualizar as características do material/serviço e como diferenciá-las
− Oportunidade de aumentar o meu conhecimento
− Conhecimento geral sobre suprimentos
− Conhecimento do processo licitatório de compra de materiais e contratação de serviços
− Cada vez mais aprender e assimilar conhecimentos num mundo cada vez mais informatizado
− Exercitar o pensamento da inteligência lógico matemática

E também a pergunta: O que você acha de ruim no seu trabalho? Foi respondida com 
as frases a seguir:

− Não conseguir solução de problemas
− Complexidade para executar algumas ações
− Às vezes uma pequena diferença compromete horas de pesquisa
− Instabilidade do sistema
− Erros do sistema dificultando seu uso
− Tempo de resposta do fornecedor
− Falta de conhecimento de outros funcionários do sistema
− Falta estrutura
− Falta de incentivo
− A falta de continuidade da parte política
− A legalidade institucional do "urgente"
− Até o momento nenhum

6. Conclusões
As  investigações  feitas  neste  sistema  conduziram  a  algumas  conclusões  sobre  a 

metodologia empregada no desenvolvimento do software, mas especificamente no tocante a 
concepção  do  sistema.  A  mudança  de  técnicos  da  fase  inicial  de  entrevistas,  visitas  e 
conhecimento das áreas específicas para outros no serviço de avaliação e reestruturação dos 
itens,  sem práticas  de  gestão  dos  requisitos  que  permita   compartilhar  e  disseminar  esse 
conhecimento  com  as  empresas  contratada  e  subcontratada,  e  principalmente  com  os 
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desenvolvedores, inviabilizou a visualização da concepção do sistema, da execução da tarefa 
real, comprometendo todo o desenvolvimento do sistema.

O  sistema  CMS  foi  feito  para  utilizar  o  cadastro  base  criado  pelos  técnicos 
subcontratados, acreditando que os usuários não poderiam divergir da terminologia adotada, 
na ordem de apresentação dos atributos e valores, na necessidade de complementar descrição 
ou inserir novos atributos para melhor caracterizar um material. A sistema CMS foi concebido 
para cadastro de itens com poucos atributos mostrando falta de conhecimento das áreas com 
alta complexidade, apesar das visitas iniciais feitas nos setores e entrevistas aos funcionários. 

O  desgaste  gerado  com a  empresa  contratada  poderia  ter  sido  minimizado  se  os 
desenvolvedores conhecessem o trabalho real executado. Isto implica um projeto de software 
que tenha cuidado com as funcionalidades do sistema, adequado aos requisitos ergonômico, 
possibilitando  conforto,  satisfação  e  bem-estar,  otimizando  o  desempenho  da  tarefa,  o 
rendimento do trabalho e a produtividade do sistema homem-máquina.

Desta forma, este artigo procurou analisar, do ponto de vista do usuário, a partir da 
análise  da  ergonomia cognitiva,  a  interação com a  gestão de  requisitos  na  concepção de 
sistemas integrados,  de forma a  minimizar  as  falhas de  projetos  atualmente existentes.  O 
principal interesse neste estudo é garantir que os produtos de software sejam adaptados para o 
uso humano e que realmente tragam benefícios ao usuário com o seu uso.

A gestão de requisitos segundo o referencial  teórico e metodológico da ergonomia 
cognitiva  diagnostica  a  usabilidade  e  eficácia  do  software,  ao  identificar  as  estratégias 
operatórias  empregadas  pelos  usuários  e  as  dificuldades  que  estes  enfrentam  durante  a 
interação. Espera-se que este estudo possa alertar a empresa contratada quanto à realização de 
uma pesquisa  mais  abrangente  em outros  clientes  que  utilizam essa  versão  do  software, 
buscando uma versão que seja a mais adaptada possível ás características e particularidades de 
seus usuários – clientes.
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