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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

Resultado do IV Fórum de TIC da Dataprev, realizado em 17 de junho de 2009, este 
Caderno de Debates sintetiza experiências do governo brasileiro e da academia, no 
desenvolvimento de sistemas e aplicações orientados para a acessibilidade e 
usabilidade.

Compartilhamos assim, cases da Dataprev, Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (Unirio), World Wide Web Consortium (W3C Brasil), Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro) e da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento e concluímos que, se antes o 
desenvolvimento de sistemas pouco considerava estes fatores como premissas 
para qualquer projeto, hoje, existe uma preocupação maior em seguir as diretrizes 
descritas, por exemplo, no E-MAG (Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico). 

Através da leitura deste caderno também será possível conhecer estratégias 
simples adotadas por estas instituições, como a elaboração de guias de padrão 
visual, até o desenvolvimento de frameworks (plataformas de desenvolvimento) 
que permitem, cada vez mais, o reuso de softwares.

Boa leitura!
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Padrões, usabilidade e acessibilidade 
nos sistemas da Dataprev
Aline de Araújo Alencar Carneiro

Valmor José Gomes
Analista de TI da Unidade de Desenvolvimento de Software Paraíba da Dataprev

Analista de TI da Coordenação Geral de Arquitetura de Software da Dataprev

Poderíamos dizer que padronizar a tecnologia e os sistemas é um objetivo nobre, 
porém, em nosso caso, mais que nobre, foi necessário – principalmente no que diz 
respeito à acessibilidade. 

Antes de 2002, a Dataprev utilizava o mainframe com Cobol, Algol etc., e algumas 
aplicações em internet. Mas não havia grande preocupação com Web, padrões e 
semântica – e isso acontecia também nas outras empresas de desenvolvimento. 
Então, em 2002, teve início o Plano Diretor de Tecnologia e Informação, e a platafor-
ma Java foi indicada para o sistema da Dataprev.

Houve uma adequação dos sistemas com os processos da Previdência, promovida 
em 2003 por um novo modelo de gestão. Assim, os sistemas, para atender ao 
modelo, passaram a ter outros requisitos e novas questões a ser contempladas. 
Definitivamente, a Dataprev passava por uma revolução tecnológica grande – a 
migração de seus mainframes para plataforma baixa (Plano de Modernização 
Tecnológica). 

Em 2006, passamos do planejamento para a execução; e o então recém-criado 
Plano de Modernização Tecnológica reduziu a dependência tecnológica e descen-
tralizou o núcleo de desenvolvimento baseado no Rio de Janeiro. Foram criadas 
mais três unidades com centros de desenvolvimento em Santa Catarina, Ceará e 
Paraíba, além de investimentos em capacitação e infraestrutura, e admissão de 
novos desenvolvedores. 

Como o que havia de tecnologia na Web estava totalmente despadronizado, e 
tínhamos que controlar as aplicações que seriam feitas por tantos desenvolvedores 
com visões diferentes, vindos de lugares distintos, o desafio aumentava e precisá-
vamos de algo que nos direcionasse. Assim, criamos o Guia de Padrão Visual. 

Esse guia foi idealizado para atender a uma resolução do Comitê Executivo do 
Governo Eletrônico que deixa clara a responsabilidade da área de tecnologia pela 
parte visual e informativa de páginas na Web. 

Até aquele momento, a Previdência sofria com a falta de padrões a seguir e com as 
reclamações que traziam à tona tanto usuários confusos quanto uma empresa sem 
identidade. Pontos, aliás, que influíram decisivamente para a criação do guia, junto 
com todos os efeitos psicológicos que o design causa a quem usa o sistema. Além 
disso, deveríamos criar aplicações acessíveis, de acordo com o Modelo de 
Acessibilidade do Governo Eletrônico (E-MAG) definido em decreto e portaria como 
molde. 

Dividimos o Guia do Padrão Visual em duas partes. A primeira continha templates e 
estruturas de páginas, folhas de estilo, Javascript, estrutura de diretórios, nomen-
clatura de arquivos, e dicas primárias de acessibilidade e usabilidade. Também foi 
incorporada a necessidade de se observar os padrões do E-MAG. Até então, tínha-
mos algumas preocupações de acessibilidade, porém sem uma diretriz bem 
definida. A lei estabelecia a necessidade de estar acessível, mas a definição de 
'estar acessível' era muito vaga.
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Na segunda parte, havia mudanças relativas mais à acessibilidade e à semântica 
propriamente ditas, como por exemplo, a definição – com material mais técnico 
(TagLibs e uma nova estrutura das folhas de estilo) – da maneira de implementar 
essas mudanças. Colocamos também o conceito maior da Web semântica: algo 
como informações organizadas a tal ponto que os computadores possam ajudar 
pessoas em tarefas que hoje fazem manualmente. Essa segunda versão do guia foi 
dividida em padrão visual e parte técnica, para que tanto os gestores de projeto 
quanto os especificadores conseguissem entender a 
importância da acessibilidade e dos diversos fatores que 
envolvem a construção de interfaces.

Então, com o Guia de Padrão Visual, em que nós ganha-
mos?

A existência de um Padrão Visual é um fator de grande 
importância para a qualidade do produto final e, portanto, 
para a imagem da empresa. Ter uma interface bem 
definida e bem projetada denota solidez e maturidade e o 
Padrão Visual é indispensável para que essa maturidade 
seja possível. Além de agregar valor ao produto final, a 
manutenção da padronização é de suma importância para 
o usuário, pois esta padronização é, sem dúvida, um dos 
fatores que torna possível e visível para que os usuários 
dos sistemas – seja um servidor ou um cidadão usando uma aplicação Web – 
percebam o sistema como algo que foi projetado pensando em suas necessidades e 
em suas tarefas. 

Uma vez que os sistemas mantêm um padrão na sua estrutura, no comportamento 
dos seus elementos, na forma como as ações comuns acontecem em diferentes 
lugares, o conhecimento é mais facilmente adquirido e disseminado, proporcionan-
do redução no tempo gasto para a execução das atividades do dia-a-dia dos usuári-
os, o que naturalmente ocasiona um aumento da produtividade no uso dos siste-
mas.

Além da produtividade para o usuário final, um Padrão 
Visual também incrementa produtividade ao processo 
de desenvolvimento, pois ao invés de o desenvolvedor 
definir e pensar na aparência e comportamento dos 
elementos para cada funcionalidade em que esteja 
trabalhando, isto já é disponibilizado para ele através 
das recomendações existentes no Padrão, já bem 
pensadas e testadas, tornando possível que o desen-
volvedor se concentre em outros pontos do desenvolvi-
mento.

A preocupação com a manutenção de um Padrão 
Visual, desde os diversos detalhes envolvidos até 
questões maiores, demonstra o interesse da empresa 
com a satisfação dos seus usuários e com a qualidade 
dos seus produtos, além de permitir a consonância com 
padrões internacionais e, é claro, com padrões de acessibilidade. 

Um fato inegável é que, na luta por sistemas acessíveis, passamos todos os dias por 
problemas. Percebê-los como culturais e técnicos ajuda a termos uma compreen-
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Figura 1
 Itens do padrão visual

Figura 2
Itens do padrão visual
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são mais profunda deles. O traço cultural se apresenta quando o cliente nega a 
acessibilidade por acreditar que o projeto vai se tornar mais caro, que nunca terá um 
fiscal cego, ou que acessibilidade é apenas para pessoas com deficiência visual. Até 
mesmo uma interpretação falha do que a lei quer dizer com a palavra internet é um 
aspecto cultural. 

A associação da acessibilidade somente ao problema da deficiência visual, além de 
recorrente, é um equívoco e um dos grandes problemas que enfrentamos.

Acessibilidade não é apenas para os deficientes visuais; uma parte muito significati-
va da sociedade acredita que quando não há deficiente visual, a acessibilidade não 
se torna necessária. 

O descaso, ou má-fé, é tanto que o próprio termo internet gera ambiguidade. Apesar 
de ser obrigatória por decreto a acessibilidade em portais e sites da internet, muitos 
querem fugir de suas responsabilidades alegando que têm aplicações em intranet e 
não em internet. E que, sendo assim, não precisam se preocupar com acessibilida-
de. Ora, não só o bom senso diz o contrário, mas a Dataprev tem também uma 
interpretação para esse decreto, em resposta às contestações que foram feitas, no 
sentido de não haver diferença – no caso de acessibilidade – entre sistemas 
externos e internos.

Voltando ao aspecto cultural, agora relacionado aos desenvolvedores, muitos não 
acham importante a acessibilidade em sistemas, e pensam assim por falta de 
conhecimento – técnico/cultural/legal –, por achar que nunca, ou quase nunca, a 
acessibilidade será de fato usada, e que então o esforço não compensa. Contudo, 
quando fazemos uma palestra, disseminamos o conhecimento e há um consequen-
te esclarecimento maior; eles passam a defender e a aceitar a acessibilidade. 

Ao analisar o lado técnico, deparamo-nos com outros tipos de obstáculos. Por 
definição, os princípios de acessibilidade, entendimento de padrões, como codificar 
corretamente e semanticamente, não são difíceis de ser aplicados; o problema 
existe porque certas tecnologias, às vezes, não nos dão controle sobre o código 
gerado. Isso acontece conosco, por usarmos tecnologia Java e componentes que já 
vêm prontos. Tais componentes geram códigos inválidos, sendo esta, sem dúvida, a 
nossa grande dificuldade com relação à parte técnica.  Se os componentes geram 
códigos incorretos então o que devemos fazer? Desenvolver os nossos próprios 
componentes e arcar com esse custo ou esperar que as empresas que  desenvol-
vem os componentes que usamos prezem por critérios de conformidade com 
padrões de acessibilidade?
 
O desenvolvimento dos nossos próprios componentes, além do inevitável custo 
adicional, acrescenta o risco de termos componentes obsoletos à medida que a 
tecnologia avança. Devido a isso, optamos por usar os componentes como eles são 
disponibilizados fazendo os ajustes possíveis, mas sem desenvolver os nossos 
próprios. 

Não há como negar que a cultura de desenvolvimento na Web se baliza por dois 
verbos: copiar e colar. Acham-se trechos de código desenvolvidos em alguma 
linguagem de script, geralmente Javascript, e entram em ação os verbos milagro-
sos. Em muitas vezes, não há uma preocupação em desenvolver um Javascript bem 
feito, quando se pode ter o que já está pronto. Os resultados desta prática aparecem 
quando erros banais surgem nas interfaces, simplesmente por falta de uso de uma 
biblioteca padronizada e que garanta o bom comportamento dos scripts.



Fórum de TIC Dataprev 08Acessibilidade

Padrões, usabilidade e acessibilidade nos sistemas da Dataprev

Aline de Araújo Alencar Carneiro / Valmor José Gomes

Ainda que isto soe estranho, algumas necessidades de segurança criam barreiras 
contra acessibilidade, por exemplo, o uso do Captcha. Captcha são aquelas letri-
nhas que vêm com imagem e que reduzem a possibilidade de robôs estressarem as 
aplicações. Então, como efeito colateral, o Captcha gera um problema de acessibili-
dade porque barra as pessoas com deficiência visual, que não conseguem enxergar 
a figura.

Em outro ponto fundamental entram os testes de acessibilidade. Por natureza, não 
são simples e se dividem em: validação do código, para assegurar sua correção e 
conformidade, e validação da acessibilidade. Lançamos mão de uma ferramenta 
chamada  ASES – Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios, que valida 
páginas de acordo com o E-MAG ou com o WCAG, no nosso caso, com o eMAG, que é 
o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico.  

Por trabalharmos com sistemas e não com portais, nossas páginas para ser renderi-
zadas, ou seja, ser visualizadas no browser, dependem de um clique do usuário para 
passar de uma página a outra. Em que pensamos? Em alguém sair navegando pelo 
sistema, salvando o código gerado para depois passar pelo validador. Sabemos, 
porém, que isso acarreta uma carga maior ao processo de desenvolvimento. De 
quem seria essa responsabilidade, da equipe de testes ou dos codificadores? 
Temos, então, um complicador no caso dos sistemas. 

E quanto ao escopo de páginas validadas? Para o uso de um selo de acessibilidade 
100% das páginas devem ser válidas. Infelizmente, sabemos o quão difícil é validar 
a totalidade de páginas. Assim, discutimos se poderíamos, antes de homologar um 
sistema,  definir que, por exemplo, só irão ser liberados para produção sistemas 
com, pelo menos, 80% de suas páginas válidas. 

É notável que fazer sistemas acessíveis implica em diversas mudanças culturais e 
novas práticas no desenvolvimento de software. Mas, mesmo diante de tantas 
barreiras, temos trabalhado em prol da qualidade das nossas interfaces, pois 
acreditamos que os ganhos com acessibilidade se estendam a todos e não apenas 
aos usuários com alguma necessidade especial.

O que temos feito para transpor as barreiras na promoção da acessibilidade em 
nossos sistemas?

Primeiramente, criamos alguns comitês para cuidar das questões relacionadas às 
interfaces. Como interface é algo que não tem uma atribuição específica – é parte 
da arquitetura?, parte da qualidade? –, suas definições sempre foram um tanto 
vagas. A criação desses comitês, inicialmente na Paraíba e depois nas outras 
unidades, objetivam o trabalho em conjunto com a CGAS (Coordenação Geral de 
Arquitetura de Software) para o desenvolvimento, manutenção e disseminação dos 
padrões estabelecidos para os sistemas desenvolvidos na Dataprev.
 
Atualmente, os comitês são formados, em cada Unidade de Desenvolvimento, por 
um coordenador e por pessoas de cada projeto justamente com o objetivo de levar 
para o projeto as discussões e decisões dos comitês. 

Em um mundo feito com componentes voláteis, ninguém pode parar. Assim, esta-
mos estudando a utilização do Trinidad – uma biblioteca de JSF que promete 
melhorias em acessibilidade –; também o WCAG2.0; e a utilização de AJAX acessível 
para atender requisitos de interfaces ricas. 
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Existem hoje no Brasil algumas entidades privadas que desenvolveram selos ou 
chancelas de qualidade. O decreto diz que a Secretaria iria propor estudos para 
criação de um selo. A nossa pergunta é: trata-se de um selo geral de acessibilidade, 
que vê a acessibilidade como um todo, ou um selo para informática? 

Interessante também seria tentar definir em que momento uma verificação de 
acessibilidade deve entrar, no caso específico da chancela de acessibilidade nas 
empresas. Um sistema que entra em produção sem antes ter tido uma verificação 
de acessibilidade, muito dificilmente se tornará acessível. Então, em algum ponto 
do processo de desenvolvimento uma chancela de acessibilidade deveria ser 
necessária. 

De maneira semelhante, nós acreditamos que em alguns momentos devem ser 
atribuídas certas responsabilidades para que os sistemas tenham essas chancelas 
e essas validações. Por exemplo: atribuição de responsabilidades dentro da equipe 
de desenvolvimento. 

E esse é o momento de pensarmos no futuro do HTML, do XHTML, na padronização 
das tecnologias, se vão estar mais evoluídas para interpretação, se abriremos mão 
de certos cuidados arcaicos com o desenvolvimento, se a acessibilidade vai acom-
panhar a interação cada vez maior que a Web 2.0 propõe. Outros fatores são a 
disponibilização de serviços do governo no celular e em outros dispositivos e a 
acessibilidade relacionada; a usabilidade desses serviços e o uso do Ajax – que é 
sempre uma polêmica. Sabemos que desenvolvimento de interfaces não se resume 
a HTML, que é uma tecnologia limitada. Ao contrário, vai muito além, envolvendo 
diversas outras tecnologias, como Javascript, XML, CSS, JSF etc., além de diversos 
aspectos subjetivos no que tange às necessidades dos usuários. 

Desenvolver interfaces com excelência em uma empresa em que o desenvolvimen-
to de software é distribuído em unidades localizadas em diferentes estados do país 
exige esforço, conhecimento, paciência e muito trabalho.

Dataprev:  Na Dataprev, nós temos uma aplicação que 
usa as cores para definir em que estado está a aplica-
ção. Algumas pessoas não conseguiram diferenciar as 
cores. A partir disso, fizemos um estudo e escolhemos 
algumas cores juntamente com pessoas daltônicas. 
Pode parecer incrível, mas isso gerou uma polêmica, 
recebemos vários emails com reclamações. Então, até 
que ponto vai a acessibilidade? Será que chega ao 
ponto de gerar insatisfação nas pessoas que não são 
portadoras de alguma deficiência? 

A acessibilidade deve ponderar sempre os diferentes 
tipos de usuários e, para isso, deve-se buscar uma 
solução em que todos possam usar satisfatoriamente 
a interface. É fato que, muitas vezes, pela necessidade 
de um usuário específico os outros precisam deixar de 

usar algo que possivelmente tornasse seu trabalho 
mais ágil. A ideia não é prejudicar um grupo de usuári-
os por causa da necessidade de outro grupo, mas 
considerar o que pode ser deixado de lado para que 
todos consigam alcançar seus objetivos. Talvez, se nas 
ruas não existissem rampas para deficientes houves-
se mais vagas para estacionar nossos carros, no 
entanto, apesar da redução das vagas de estaciona-
mento, o direito das pessoas que usam as rampas 
precisa ser garantido. Resumindo, alguns cedem um 
pouco do que seria considerado um adicional para 
eles em prol de algo que é básico para outro grupo de 
pessoas. 

Estive em um evento ano passado em Campinas, e o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.
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foco foi o site da Previdência. Havia pessoas cegas, 
deficientes visuais, deficientes auditivos, então uma 
pessoa falou sobre a questão da baixa escolaridade. 
Vocês têm pensado em alguma coisa nesse sentido?

Nós não temos algo específico que leve os 
sistemas tão diretamente a essas pessoas. Um 
cuidado que tivemos foi com os textos dos sites – 
tentamos fazer esses textos o mais interativo e simples 
possível.
 

Essa questão da baixa qualificação traz uma preocu-
pação grande em termos de sítios e portais, mas não 
necessariamente em termos de aplicação do cliente. A 
nossa preocupação é em relação ao cidadão que está 
lá atendendo outro cidadão no posto com as aplica-
ções que temos. Acho que falta uma abordagem de 
fatores humanos, falta um representante do usuário 
para que o desenvolvimento do sistema seja centrado 
nele. Eu acho que seria positivo se tivéssemos elemen-
tos de design no nível de requisito de projeto. E deveria 
haver uma avaliação depois de cada fase, e então um 
especificador avaliaria com conhecimento em acessi-
bilidade e usabilidade. Essa nossa abordagem é 
porque colocamos muito foco em fatores humanos e 
queremos trazer o usuário para uma interação mais 
direta com o sistema. 

Concordo com isso, foco no usuário é impor-
tantíssimo. O que é necessário é a comunicação entre 
as equipes que estão desenvolvendo, desde o início do 
projeto. 

A Dataprev tentou implementar um padrão de 
interface e não obteve êxito. Por quê?

Eu nem diria que não tivemos sucesso. O 
padrão visual foi estabelecido em 2005 por uma 
consultoria que levou em consideração cuidados 
visuais básicos e acessibilidade. Houve sim dificulda-
des na utilização de alguns componentes da tecnolo-
gia Java que, como já foi dito, não renderizavam as 
páginas de forma acessível. Quem sabe o Trinidad, que 
estamos estudando, possa ser uma boa solução? Mas 
eu diria que não foi um fracasso essa tentativa do guia. 
Já mudamos bastante coisa, as aplicações já têm uma 
padronização e continuamos avançando nesses 
aspectos.
 

Esses problemas são idênticos aos que 
enfrentamos lá no Serpro. O que me preocupa é a 
questão de acessibilidade em sistemas, porque se fala 
muito em site e pouco em aplicações, em sistemas. É 

Dataprev: 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

UniRio: 

Serpro: 

Dataprev: 

Serpro: 

importante fazermos um produto para o usuário, 
voltado para ele, porque é ele quem vai usar. 

Na Dataprev, nós não temos o papel de 
especialistas, de pessoas de design. Uma das grandes 
dificuldades que encontramos hoje é justamente ver 
que o pessoal de Java está começando a pegar essa 
parte da camada de apresentação. Como é que o 
Serpro está estruturado em relação a isso? 

 Estamos começando agora essa questão de 
padronização, de design. A área é muito pequena 
ainda, mas tem designers de outras regionais, porque 
a nossa ideia é unificar e padronizar – para que uma 
equipe não faça um trabalho que vai ser refeito ou 
desfeito por outra.

Na Previdência Social nós temos a Escola da 
Previdência que é uma entidade nova com só dois 
anos e que produz educação a distância. Adotamos 
para repositório desses cursos uma plataforma que é 
usada por uma comunidade mundial: O Moodle. E aqui 
enfrentamos um problema. Se alterarmos as caracte-
rísticas estruturais do produto correremos o risco de 
inviabilizar a migração para versões mais novas, e, por 
isso, fizemos apenas pequenas modificações, o que 
fez com que perdêssemos, é lógico, a possibilidade de 
ter melhorias que facilitassem o uso da plataforma. E 
chegamos sempre à seguinte questão: o quanto 
deveríamos modificá-lo para seguir e atender o que o 
governo federal exige? 

Qual é o futuro do HTML e do XHTML? O que eu 
posso dizer no momento é que parece haver vida longa 
para o HTML. Ele está na sua versão 5.0 em consulta 
pública e deve virar efetivamente um padrão, já 
aprovado por nós, ano que vem. Já o XHTML, que está 
agora na versão 2.0, chegou antes com algumas 
inovações que o HTML não tinha, principalmente com 
relação a essas novas tecnologias de vídeo e voz. 
Quem vai decidir sobre o futuro de um ou de outro é o 
mercado. O mercado vai dizer o que ele prefere. O W3C 
continua insistentemente dando força e apoio aos 
grupos de trabalho na evolução dessas duas lingua-
gens para que elas sejam cada vez mais compatíveis 
com as novas tecnologias que surgem, principalmente 
novas tecnologias que suportam a Web colaborativa. 
Assim, dentro do W3C, ambas vão evoluir. 

Dataprev: 

Serpro:

INSS: 

W3C: 

DEBATE
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Antes de entrar no tema, vou apresentar o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Sistemas de Informação e Comunicação orientados à Usabilidade e Semântica 
(PSIU) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), criado para 
pesquisar e desenvolver sistemas de informa-
ção e comunicação orientados a usabilidade e 
semântica. 

No núcleo há projetos como o Núcleo de 
Acessibilidade e Usabilidade (NAU) que é 
focado na interação do usuário. Há o projeto 
CommunicaTEC em que são pesquisados 
sistemas de comunicação para educação e 
colaboração. Outro projeto do núcleo é o 
Represente, em que é pesquisada a represen-
tação do conhecimento. Em uma das pesqui-
sas do NAU, foi feita uma comparação entre o 
Modelo de Acessibilidade de Governo 
Eletrônico (E-MAG) e o conjunto de diretrizes de 
acessibilidade para desenvolvimento de 
conteúdo Web (WCAG), e também foi feito um 
teste com portais e usuários cegos que resul-
tou em uma dissertação de mestrado. 

Uma das primeiras noções que devemos ter 
em mente é a de que um sistema orientado a 
usabilidade não necessariamente está 
orientado a acessibilidade, e vice-versa. Em 
reuniões e encontros, quando se fala sobre 
acessibilidade, sempre são citados os deficientes – com muito foco. 
Surpreendentemente, hoje o maior usuário cego que temos na internet é o Google, 
que só retorna nas primeiras opções de sua busca (um serviço procurado) se o site 
desse serviço estiver dentro dos padrões de acessibilidade, do contrário não terá 
relevância para o Google. 

Só para termos uma ideia de como os usuários pensam, sabe-se que o usuário não 
deficiente vai varrer a informação na tela com os olhos, rapidamente, até encontrar 
algo que identifique o que ele quer; já o deficiente visual também faz essa varredura 
só que não com os olhos. Ele varre ouvindo palavras através do leitor de tela até 
encontrar a informação que deseja, tão rapidamente quanto quem varre com os 
olhos. 

Para buscarmos o tão desejado acesso universal, que vem do conceito do design 
universal, é imprescindível adaptarmos a usabilidade à acessibilidade – e pensar-
mos nisso desde o começo do projeto. 

Um instrumento tanto de teste como de desenvolvimento de interface é a taxonomia 
de usabilidade, que traz a usabilidade e a acessibilidade como requisitos, diferente-
mente dos requisitos somente funcionais. Esse instrumento é usado para que o 

Ricardo Rodrigues Nunes 
Professor de Design Gráfico e em Design Digital da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio

Usabilidade

Figura 1
Projetos do Núcleo 
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profissional que está implementando a regra do negócio saiba mais ou menos até 
onde ir, qual o caminho a seguir para poder apresentar aquela informação da forma 
mais fácil para o usuário. E o alinhamento de usabilidade com acessibilidade é feito 
com os requisitos de exibição de 
informação e entrada de dados. 

Para manter sempre a facilida-
de de uso, a apresentação 
visual de uma interface deve ser 
consistente, e como exemplo de 
consistência temos, em varia-
dos softwares de edição de 
texto, barra de ferramentas e 
menus dispostos de maneira 
semelhante. Também o trata-
mento das cores – adequação 
da cor de fundo com a cor de 
apresentação do texto, as cores 
que vão ser usadas nos ícones 
etc. – deve ser pensado como 
fundamental. 

Quando usamos um leitor de 
tela, ele funciona da seguinte 
maneira: lê na apresentação da 
informação o código HTML, e dispõe os elementos que estão nesse código na ordem 
em que aparecem; assim, informações de destaque devem estar no topo tanto do 
código como da página, que é normalmente para onde o usuário vai olhar primeiro – 
temos que nos preocupar muito com essa consistência. Em relação ao comporta-
mento, também. Por exemplo, as interfaces devem sempre ter uma área de busca 
no mesmo local, para que o usuário com deficiência visual – principalmente – 
quando estiver varrendo a tela usando o tecla tab não precise se questionar se ali 
não existe a opção de busca, ou se ela está em outro lugar. 

Ícones e imagens têm significado para usuários deficientes visuais com baixa visão. 
Assim, na hora da escolha da cor do ícone é importante que nos preocupemos com 
as possíveis cores a serem usadas. Sempre fazer com que os ícones sejam coeren-
tes e descrevam bem o que querem representar, tentar evitar nomes parecidos para 
ícones e figuras – um problema frequente.

Em relação aos links, devem ter sempre o atributo title para facilitar a identificação 
do seu destino. Evitar ao máximo o “clique aqui”, ou o “saiba mais”, por não fazer 
sentido algum. Imaginem um usuário com leitor de tela chegar a um link e se 
perguntar “clique aqui para quê?”. 

Indispensável que as caixas de texto contenham uma explicação sobre o que deve 
ser digitado. Quando o deficiente navega e chega à caixa de texto, a etiqueta label 
vai ser lida dizendo qual dado deve ser digitado; também, não podem ser colocados 
padrões default na caixa de texto como “entre com seu nome aqui”, porque o 
usuário teria que apagar a informação antes de escrever, causando desconforto a 
ele. 

Usabilidade

Ricardo Rodrigues Nunes

Figura 2
 Taxonomia de 

usabilidade
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Usabilidade

Ricardo Rodrigues Nunes

Sistemas são feitos para vários tipos de usuário, de diferentes países e línguas. Uma 
forma de facilitar o caminho para o usuário com deficiência é usar, por exemplo, o 
atributo lang, que faz com que o leitor de tela, quando encontra um trecho em outra 
língua, use a pronúncia correta. 

O contexto geral de uma interface nunca é captado pelos deficientes, que só 
acessam parte da tela, mas a percepção humana faz com que, além da audição, a 
memória seja uma habilidade preciosa para lembrar como navegar na interface. E 
se o conteúdo estiver disposto em parágrafos, melhor ainda, porque os deficientes 
podem pular parágrafos e a navegação se torna mais objetiva. 

Acionamos os dois tipos de memória na exploração de interfaces. As de curta 
duração que estão relacionadas à visão, ao tato e à audição. E as de longa duração 
que estão mais ligadas à questão do conhecimento. E a navegação de tabelas traz 
um bom exemplo. Toda tabela é lida de linha em linha através de um leitor, e em uma 
tabela extensa dificilmente o deficiente vai conseguir identificar a que conteúdo 
uma coluna se refere. O uso da etiqueta th, que é o cabeçalho da tabela, faz com que 
o leitor leia aquele cabeçalho antes de ler a informação da célula. 

É consenso que sites acessíveis devem ser acessados tanto pelo mouse quanto 
pelo teclado. Não basta usarmos, por exemplo, o menu pull-down, que mostra 
opções quando o mouse passa sobre um botão, é necessário que as opções sejam 
abertas através também da tecla tab. 

O poder de manipular objetos deve ser dado a todo tipo de usuário. Por exemplo, 
arrastar um documento para a impressora e fazer com que ele seja impresso, levar 
um objeto para a lixeira ou para outra janela. Ainda que o deficiente normalmente 
não navegue com o mouse, quem tem baixa visão pode usar o resíduo que tem da 
visão. Então, é importante manter a aparência dos elementos na tela, fazer com que 
seja fácil identificar onde está tal elemento e o que é possível fazer com ele. 

As interfaces mais bem estruturadas têm apenas conteúdo relevante. Assim, o uso 
de links de salto faz com que o usuário com deficiência tenha facilidade, a partir do 
topo do site, de saltar para pontos importantes da interface, como uma busca, um 
conteúdo principal, um menu interno ou até um título de uma informação. 

Rótulos, abreviações e mensagens claras estão também entre os requisitos. 
Atributos como o alt são detectados pelo leitor de tela, e podem dar mais relevância 
à informação, ou realçá-la. 

Em função da dificuldade que os deficientes têm para manipular muitas janelas 
abertas, discute-se bastante a questão do uso de janelas. Saltar de um site para 
outro, clicar em um link e abri-lo em outra janela, podem gerar uma grande confu-
são. A única exceção aceitável é o link para outros tipos de documentos, como o 
PDF. 

Outra barreira encontrada por quem tem deficiência é o uso de banners, gifs 
animados, entre outros elementos. Além de ocuparem muito espaço na tela, às 
vezes causam erros nas chamadas tecnologias assistivas. O topo de uma interface 
também é motivo de preocupação, porque se uma tela foi feita em uma resolução 
muito grande, o topo ocupa pouco espaço, mas quando é usada uma resolução 
menor, o mesmo topo passa a tomar quase toda a página.

Uma das chaves para a acessibilidade é o projeto independente do monitor. Não só 
para resoluções de tela, mas também para todos os tipos de dispositivos. Hoje, cada 
vez mais, as pessoas acessam de diversos dispositivos, como o celular.
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 Mecanismos de ajuda são fundamentais. Por exemplo, deve-se evitar o uso de 
asteriscos, que são interpretados como pontuação, e a maioria dos usuários de 
leitor de tela desabilita a pontuação, o ideal é que se use “campo obrigatório”, e não 
se deve dar destaque ao texto com 
negrito, por exemplo, porque o leitor de 
tela não identificará esse negrito. 

A questão de prevenção de erro deve 
estar em todos os sistemas – pratica-
mente, não há sistema que não gere 
erros. Apesar de aprendermos com os 
erros de uma interface, devemos evitá-
los. Em diversos softwares, quando o 
usuário dá 'CTRL+C' e em seguida abre o 
menu, as opções que nada têm a ver com 
o 'copiar' estarão desabilitadas, e só 
estarão habilitadas as que de fato derem 
continuidade à ação inicial. Ainda como 
prevenção de erro, temos que minimizar 
o número de ações necessárias para a 
entrada de dados. O usuário não deve 
jamais ter que informar os mesmos 
dados mais de uma vez – quando o 
usuário digitar a data de nascimento, 
informações como idade e, se for o caso, devem ser calculadas pelo sistema. 

Em uma situação em que o usuário cometeu um erro, o sistema deve fazer com que 
ele saiba como agir para resolver aquele problema. 

Agora, algumas conclusões que tiramos dessa pesquisa: alinhar a taxonomia de 
requisitos não-funcionais com as diretrizes de acessibilidade torna-se útil para os 
desenvolvedores na solução e na identificação dos problemas de acessibilidade. 
Questões relacionadas à usabilidade têm que ser implementadas, e, na verdade, 
não só implementadas, mas testadas também. O usuário deve estar presente nos 
testes desde o início, isso é importantíssimo para diminuir a ocorrência de erros e, 
também, identificá-los o mais cedo possível. 

Figura 3
Mecanismos de ajuda

N.I.:

Unirio:

 Lemos muito sobre um termo chamado design 
universal, que é a combinação de acessibilidade e 
usabilidade nos sistemas. Muitas pessoas acreditam 
ser possível atingir essa habilidade em mais de um 
grupo. Vocês chegaram a fazer algum estudo assim, ou 
pretendem fazer? Quais elementos de usabilidade 
garantiriam uma abrangência maior?

 As taxonomias e as heurísticas fazem parte 
desse assunto. Hoje, já se tenta fazer com que o 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.

desenvolvedor atinja o maior número possível de 
usuários. É difícil conseguir esse universal, mas é o 
objetivo principal. Um dia conseguiremos. 

Minha dúvida é quanto à manipulação direta, foi 
dito que os usuários que têm pouca visão preferem 
essa abordagem, mas, por conta dos usuários que só 
usam leitores de tela, temos que evitar esse tipo de 
prática. Essa usabilidade universal limita a experiência 
das pessoas que têm visão, que não têm deficiências? 

N.I.: 
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Qual seria o equilíbrio? 

Na verdade, não limita. Existem vários níveis de 
usuários. O ideal é a manipulação direta; hoje no 
Windows você clica e arrasta objetos o tempo todo. 
Além de pensar no usuário que gosta de usar essa 
interação, temos que pensar em fazer essa mesma 
ação de outra forma. Então, na verdade, não limita. É 
preciso entender que a pessoa vai acessar de um 
celular, e provavelmente não vai usar manipulação 
direta. É a mesma ação feita de outras maneiras – o 
atalho é um bom exemplo, porque podemos recorrer a 
ele, ou ir ao menu. 

Existe um problema quando temos que barrar os 
robôs. Porque nós precisamos definir que quem está 
tentando acessar é uma pessoa e não um robô que vai 
estressar a aplicação e tirá-la do ar. Vemos muito por aí 
o uso de captcha, aquelas letrinhas distorcidas, 
existem também alternativas de som, banco de 
perguntas e respostas simples etc. Vocês já viram na 
academia alguma alternativa, algo para transpor essa 
barreira? 

 Ainda não vi nenhuma pesquisa nesse sentido. 
O que vi são as mesmas que você citou. O captcha é 
uma barreira violenta, e já existe tecnologia para burlar 
o captcha na internet. Então, captcha não é mais 
solução de segurança. Eu tenho um plug in chamado 
de Web vision que lê a informação da imagem que está 
lá dentro, e só não lê se estiver muito distorcida, a 
ponto de nem eu conseguir ler. O captcha foi uma 
solução há quatro, cinco anos. Coloquei um campo 
isca no meu site que diminuiu o spam, mas não foi 
definitivo. Quais são as alternativas? Não há nada 
ainda eficaz para sítios, portais de massa e aplicações.

 Percebo que muitos pontos da taxonomia de 
usabilidade estão voltados para características de 
acessibilidade. Nós temos no site as heurísticas de 
usabilidade, que não são científicas. Por que vocês 
pensaram na taxonomia de usabilidade? 

 A Taxonomia surgiu de uma pesquisa voltada 
para usabilidade, e para o alinhamento com as 
diretrizes de acessibilidade, de uma pesquisa com 
deficientes. Os conceitos da taxonomia de usabilidade 
podem ser alinhados às diretrizes de acessibilidade. 

 Na Dataprev não temos equipes específicas 
para tratar da parte de design, e a usabilidade tem que 
estar entre o design e o desenvolvimento. Alguém acha 
que nós conseguimos ir em frente com esses concei-
tos de usabilidade sem que haja um nível de especiali-

Unirio: 

N.I.: 

Unirio:

N.I.:

Unirio:

Dataprev:

zação como cargo dentro de uma empresa? O que 
vocês acham disso? 

 Não é possível desenvolver software sem 
pensar em usuário. Antigamente, nós só pensávamos 
nas funções do software, alguém fazia o programa 
sozinho ou com mais algumas poucas pessoas. Mas 
hoje muitos estão usando softwares e acessando mais 
páginas na web. Então, é impossível não pensar no 
usuário. Porém, é muito difícil para o desenvolvedor 
conhecer a visão que o usuário tem do sistema. Por 
isso, é importante a participação do usuário no projeto. 
Também é importante não deixar a interface para a 
última hora. Para desenvolver sistemas são necessári-
os o trabalho em equipe e a participação de pessoas 
especializadas em interação. Não há como fugir disso.

 Entrando no papel do design, quando nós fazemos 
uma modelagem no sistema, um dos principais pontos 
são os casos de uso. E o que nós vemos é aquele 
bonequinho com balãozinho, que diz qual tarefa a ser 
feita, mas não diz exatamente como a pessoa vai 
interagir com o sistema. Quem modela o caso de uso é 
o analista de requisitos, é o analista de sistemas. O 
designer tem que entrar na modelagem das tarefas, 
elaborar casos de uso, para que a interação já aconte-
ça na parte de especificação. Porque se o designer 
entra no fim, o problema já está criado. 

 Isso nunca deve ser deixado para o fim. No 
projeto, deve-se pensar na usabilidade logo cedo. Se 
não for pensada a usabilidade, os problemas e os 
prejuízos podem ser maiores, uma vez que poderiam 
ter sido identificados antes do fim do projeto. 

Unirio:

N.I.:

Unirio:

DEBATE
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O Departamento de Governo Eletrônico

Nossa atuação está dividida em diretrizes e normas para implementação de 
portais, serviços e outros conteúdos eletrônicos; na avaliação de serviços; em 
estudos e diagnósticos na área de governo eletrônico com ênfase em portais; e 
também na gestão de dois portais. 

Governo Eletrônico

Já o governo eletrônico exerce atividades junto ao cidadão, na melhoria da gestão 
interna e na integração com parceiros e fornecedores. Para isso, ele segue algumas 
normas como: cidadania 
em primeiro lugar; uso do 
software livre; racionaliza-
ção dos recursos; adoção 
de normas e padrões; 
aumento da oferta de 
serviços públicos por meios 
eletrônicos. 

Acessibilidade

Nosso trabalho é baseado 
em dois pontos, o Modelo 
de  Acess ib i l idade do  
Governo Eletrônico (E-
MAG), com o qual já traba-
lhamos há algum tempo, e 
um mais recente,  os 
P a d r õ e s  d e  G ove r n o  
E letrônico (E -GOV) .  E  
tratamos o conceito de 
acessibilidade da seguinte 
maneira: os produtos e os 
locais, os serviços e as 
informações devem estar 
disponíveis ao maior número e à maior variedade de pessoas, independentemente 
de capacidades, perspectivas culturas e sociais. 

Para a criação do E-MAG nós utilizamos a legislação em alguns pontos relativos à 
questão da acessibilidade. Na parte, por exemplo, da constituição que iguala os 
cidadãos, que assegura a todos o acesso à informação, que elimina barreiras e que 
define linguagem simples e direta. O E-MAG, em poucas palavras, orienta em 
direção à acessibilidade; e é direcionado para sítios e portais, ainda que possa ser 
usado no desenvolvimento de aplicativos Web. Ele teve uma primeira versão em 
janeiro de 2005 que foi colocada em consulta pública, e a segunda em dezembro do 
mesmo ano. Em 2007, passou a ser obrigatório no âmbito do SISP (Sistema de 
Administração dos Recursos de Informação e Informática). Na estrutura o E-MAG 

João Batista Ferri de Oliveira 
Diretor do Departamento de Governo Eletrônico
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 
(SLTI/MPOG)

Um padrão de acessibilidade para 
portais e sítios públicos do governo

Figura 1
E-MAG - Modelo de 

Acessibilidade de 
Governo Eletrônico



Fórum de TIC Dataprev 17Acessibilidade

tem dois documentos: o Modelo (de acessibilidade) e a 
Cartilha (com recomendações). Principalmente 
quando usamos o Avaliador e Simulador de 
Acessibilidade de Sítios (ASES), que é uma ferramenta 
que permite avaliar, simular e corrigir a acessibilidade 
de páginas, sítios e portais. Na acessibilidade temos 
níveis de prioridades que devem ser respeitados, e um 
processo de construção do conhecimento dirigido pelo 
grupo de coordenação do E-MAG. Existe ainda um 
curso a distância sobre o E-MAG, e para algumas 
universidades também repassamos esse curso.

O Grupo de Coordenação do E-MAG foi instituído para 
desenvolver um processo de evolução, tratar da 
questão da acessibilidade e institucionalizar mais 
essa questão dentro do governo. Nós ainda estamos 
em um processo inicial desse trabalho, mas alguns 
pontos vamos discutir a partir de agora.

O ASES foi desenvolvido em uma parceria com a 
Acessibilidade Brasil e está disponível no portal do 
Software Público Brasileiro como ferramenta para 
avaliar, simular e corrigir a acessibilidade. Hoje, temos 
uma comunidade do ASES neste portal com quase 
800 membros. Como qualquer processo evolutivo, 
está prevista uma evolução da ferramenta. 

O ASES traz um avaliador de acessibilidade Web, outro 
de código HTML, e mais um de CSS. Disponibiliza um 
simulador de navegação para cegos e para pessoas de 
baixa visão. E oferece ferramentas de apoio em termos 
de conteúdos alternativos, rótulos, editores, corretor 
de eventos, preenchedor de formulários etc. 

Por que estamos trabalhando nisso? Estamos traba-
lhando em determinadas áreas para criar práticas e 
recomendações para os portais do governo. Mais 
especificamente, estabelecer padrões, consolidar 
definitivamente a acessibilidade, e criar um fluxo de 
começo, meio e fim na gestão dos sítios governamen-
tais. 

Assim, temos uma Cartilha de codificação, que já está 
disponível; o Guia de administração de sítios e portais 
– que trata também dos perfis de profissionais para 
administrar, gestores de conteúdo, arquitetos da 
informação e design etc. – que esteve em consulta 
pública e agora estamos fazendo uma análise das 
sugestões; estamos ainda negociando o desenvolvi-
mento da Cartilha de usabilidade com alguns órgãos; 
já encaminhamos a Cartilha de redação a um pesqui-
sador dessa área, Para todo processo de desenvolvi-
mento desses documentos haverá uma consulta 
pública. A partir disso, a ideia é criar uma oficina 
apresentando o documento. 

Figura 2
Grupo de Coordenação 

do E-MAG 

Figura 3
Processos de 

acessibilidade

Figura 4
ASES Interface

Um padrão de acessibilidade para portais e sítios públicos do governo

João Batista Ferri de Oliveira
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Apesar de pensarmos em sempre trabalhar para todo o público, estamos querendo 
criar um documento que possa orientar o desenvolvedor, ou o gestor, que desenvol-
ve algo como um portal, um site, em termos de público-alvo, de benefícios etc. 
Temos pesquisado para ver se já existe algo na área, se podemos compartilhar, mas 
não existe ainda um prazo específico para esse documento. Vamos começar um 
convênio com o EFT (Estudo Federal de Tecnologia), o antigo CEFT, para questões de 
acessibilidade. 

Nós trabalhamos hoje nos nossos próximos passos. Melhorias e adaptações no 
ASES – queremos que seja um aplicativo mais robusto, com apresentação mais 
clara do resultado da sua execução, e com uma interface diferenciada. Revisão dos 
cursos virtuais do E-MAG. Publicação da nova versão do E-MAG, a 3.0. Avaliações de 
acessibilidade nos sítios e portais do governo. 

Sobre este ponto, existe um trabalho feito com a EFT que valida a acessibilidade de 
uma maneira muito bem definida, com aplicativos, com softwares e com pessoas 
portadoras de deficiência que fazem o processo de avaliação dos sítios e do portal. 
Esse processo gera um documento padrão que queremos que seja institucionaliza-
do no governo. Também devemos publicar a revisão da Resolução 7 do Comitê 
Executivo do Governo Eletrônico (CEGE). Desenvolvemos com o Serpro um projeto 
chamado de Bem-te-vi, que é um sistema de gestão de serviços que vai gerenciar 
toda questão de domínios, sítios, portais e serviços eletrônicos. 

N.I.: 

SLTI:

Dataprev: 

Gostaria de saber se nessa nova versão do E-MAG, 
a 3.0, as melhorias no ASES vão contemplar algo que 
está no WCAG 2.0?

 Um dos itens da proposta de trabalho em conjun-
to com o EFT é a adequação ao WCAG 2.0.

Acho que nós do governo temos que come-
çar a fazer alguma coisa para ter isso atualizado. 
Porque hoje temos informações mais recentes do 
governo americano, do governo canadense, e isso é 
um problema sério. Quem conhece bem o E-MAG, e 
conhece o WCAG, vê que são quase a mesma coisa, 
com algumas mudanças de itens em termos de 
prioridade. Só que mantemos uma diretriz e temos 
também uma diretriz maior, que é a internacional. Foi 
mostrado na apresentação o grupo de coordenação do 
E-MAG, que eu não conhecia, em que participam o 
Ministério do Planejamento, Secretaria Especial e a 
CGU. Há abertura para outras empresas de governo 
participarem? E a minha preocupação é diante da 
evolução do modelo do WCAG 2.0. O E-MAG vai conti-
nuar na sua linha, ou vai acompanhar as diretrizes do 
WCAG? 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.

SLTI: Hoje ainda, a defesa que o nosso secretário faz 
em cima de ter um padrão do governo brasileiro nessa 
questão é até mesmo para orientar vários outros 
órgãos, ou ainda disponibilizar um posto de trabalho 
para uma pessoa portadora de deficiência. Na minha 
visão, isso vai continuar. Vamos fazer o processo de 
adequação, regras normativas internacionais etc. Mas 
sempre focando em questões que possam ser brasilei-
ras, em aspectos que sejam nossos. A ideia que 
chegou depois com o ASES foi no sentido de criar 
instrumentos para que os órgãos brasileiros, os 
desenvolvedores brasileiros, conseguissem ter uma 
ferramenta que pudesse auxiliá-los no trabalho de 
acessibilidade, em função das diretrizes do E-MAG, ou 
baseado nelas. Vamos fazer um trabalho de evolução. 
Evolução aqui significa adaptação, correções, junto à 
nova versão do E-MAG – compatibilizada com o ASES. 
E o ASES se  tornando uma ferramenta mais atraente 
aos desenvolvedores. É claro que outros órgãos 
podem fazer parte das discussões, temos até uma 
comunidade da E-MAG. O objetivo é que essas ques-
tões, a proposta da versão 3 e as evoluções do ASES, 
sejam discutidas em consulta pública, audiência.

Um padrão de acessibilidade para portais e sítios públicos do governo

João Batista Ferri de Oliveira
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Dataprev:

SLTI:

Dataprev:

SLTI:

N.I.: 

 Vocês têm um retorno a respeito de quais 
órgãos do governo não estão totalmente compatíveis 
com o E-MAG, mas pelo menos tentam usar o E-MAG e 
o ASES? 

 Não temos essas informações. Sabemos de 
algumas iniciativas isoladas de trabalhar com a 
ferramenta. Nós conversamos com o Serpro sobre 
isso, para podermos ter a ferramenta como mais um 
ponto no desenvolvimento tanto dos sítios e portais 
quanto de aplicativos Web. Para que tudo que for 
desenvolvido saia validado. Tanto que trabalhamos, 
também, com alguns subsídios para melhorar a 
ferramenta. A partir desse movimento – a versão 3 do 
E-MAG mais a versão nova do ASES –, criar um selo de 
acessibilidade do governo brasileiro. E, é claro, o 
direcionamento para que os desenvolvedores, os 
órgãos, usem a ferramenta como validação.

 Acho que precisamos comunicar mais 
frequentemente isso para os órgãos de governo. Você 
falou que avaliou 800, mapeou 800 páginas, certo? 
Todos esses 800 sabem desse movimento do E-MAG, 
do ASES? Falando dos padrões Brasil E-GOV, participei 
da consulta pública, mas não necessariamente como 
Dataprev. Sinto que hoje para o E-MAG e o ASES falta 
buscarmos o comprometimento das pessoas. Mas 
antes de buscar esse comprometimento, dar o conhe-
cimento que se exige dele.

 Tentamos publicar em notas. Algumas coisas são 
publicadas em documentos nossos, há também a 
assessoria de imprensa. Mas é difícil chegar ao 
usuário efetivo. Talvez agora, com a ideia da publica-
ção do decreto de simplificação do serviço público e a 
presença da cartilha de serviço do governo federal,  
esse aspecto externo melhore. O ASES está disponível 
como um software público no Portal Software Público. 
A ideia é que trabalhemos também lá dentro a constru-
ção coletiva do aplicativo do software. Como precisa-
mos agilizar alguns pontos no próprio aplicativo 
estamos fazendo um convênio com UMEQ e USEFETS. 
Agora, o objetivo é que ele seja trabalhado dentro da 
comunidade, com sugestões, deixando a evolução da 
programação do aplicativo disponível na comunidade. 

Quando foram identificados vários itens necessá-
rios ao aprimoramento dessa gestão, o Bem-te-vi 
chegou para fazer o controle e o registro de domínio de 
toda a administração pública federal. Hoje temos uma 
gestão meio falha no que diz respeito à identificação 
de responsáveis pelo público-alvo como direciona-
mento para os atuais e futuros gestores. Então, o Bem-
te-vi vai fazer esse agregado de informações em 
relação a domínios e oferecer todo ferramental para 

tratar da qualidade do sítio em si – tanto na questão de 
acessibilidade quanto na validação do HTML, CSS e 
dados estatísticos. Com isso abriremos uma porta com 
o Tribunal de Contas da União (TCU) e com os órgãos de 
auditoria para trabalhar a questão de o Bem-te-vi 
fornecer subsídios para os sites da administração 
pública serem auditados, e para um fornecimento de 
informação muito mais apurado para o usuário final. 
Em linhas gerais, o Bem-te-vi vai trabalhar com essa 
vasta gama de informações.

 Depois vai ser software livre também. Temos uma 
metodologia de avaliação de serviço, e estamos 
trabalhando essa metodologia com a Universidade do 
Rio Grande do Sul. Os dados avaliados vão ingressar 
no Bem-te-vi no nível de serviços eletrônicos, na 
avaliação do serviço. Pretendemos que essa avaliação 
seja periódica. Em um primeiro momento, nós avalia-
remos vários serviços na área de educação e previdên-
cia. Os senhores da Dataprev terão muitos serviços 
avaliados: trabalho, saúde e compras governamenta-
is. Isso será o primeiro input para a base de dados do 
Bem-te-vi na área de serviços.

 E a questão do software público, a nossa intenção 
realmente é disponibilizar o final da construção. O 
Bem-te-vi na verdade é um agregado de ferramentas, 
uma customização de várias ferramentas para poder 
disponibilizar todas essas quantidades de dados para 
todos.

 A ferramenta está contemplando o código 
HTML, que é um código renderizado, mas existe 
alguma perspectiva futura de se contemplar o código 
que renderiza o HTML? Exemplo, temos um problema 
que é renderizado, mas não há como corrigi-lo, porque 
está na origem, e temos que voltar à origem.

 Temos que melhorar a questão do design com 
relação à maneira usada para enfrentarmos esse 
problema. Acredito na disposição da Dataprev para 
desenvolver esse modelo em conjunto com a acade-
mia. Existe uma equipe que mantém o ASES no SLTI, se 
quisermos fazer um contato direto será através do 
portal da comunidade?
 

 O caminho é o da comunidade, tanto na questão 
de construção cooperativa quanto na divulgação de 
participação. 

 Hoje, o próprio documento de guia de padrões de 
sitios e portais menciona o ASES, como menciona 
outras ferramentas que são conhecidas de mercado, e 
a unanimidade de quem não segue o E-MAG usa uma 
ferramenta que não é baseada no WCAG ainda. O ASES 

SLTI:

N.I.:

Dataprev:

N.I.:

SLTI:

N.I.:

DEBATEUm padrão de acessibilidade para portais e sítios públicos do governo

João Batista Ferri de Oliveira
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é a única ferramenta que está implementando o 
modelo do E-MAG, e o que me preocupa muito é só 
termos esta ferramenta e isso não ser suficientemente 
divulgado para podermos criar uma infraestrutura que 
possa sustentar a ferramenta. Porque é uma situação 
complicada, ficamos amarrados ao E-MAG e ao ASES e 
amarramos um ao outro. Quando o E-MAG evolui, o 
ASES tem que evoluir, e vice-versa. 

DEBATEUm padrão de acessibilidade para portais e sítios públicos do governo

João Batista Ferri de Oliveira
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O Escritório Brasil do W3C – World Wide Web Consortium é parte da estratégia de 
ações do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e foi criado a partir da aprovação de 
um plano que fizemos em conjunto com o W3C Internacional. De um lado, o Comitê 
apoia as ações do W3C com relação à criação de tecnologia e padrões Web; de 
outro, o cuidado com a evolução da Web se encaixa plenamente na missão do 
Comitê de cuidar, e bem, da evolução da Internet brasileira.

Em resumo, o W3C é uma entidade internacional sem fins lucrativos que cuida de 
padrões Web e desenvolve tecnologia para a evolução da Web. Está ancorado 
fundamentalmente em três grandes instituições internacionais de pesquisa, a 
principal delas é o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos; 
ERCIM, Consórcio Europeu de Pesquisa para Informática e Matemática, na França, 
e a Universidade de Keio, no Japão. E para suas atividades conta ainda com vários 
escritórios pelo mundo, entre eles o do Brasil, que e o único da América Latina. 

Hoje, existem mais de quatrocentos filiados, ou membros, organizações do setor 
público, do setor privado e também não governamentais. Portanto, no linguajar 
tradicional e internacional é uma instituição multistakeholder. Há conexões com 
outros grupos internacionais que cuidam de padrões como é o caso da ISO, da 
União Internacional de Telecomunicações, e o do IETF (Internet Engineering Task 
Force), que cuida do protocolo do TCP/IP (Protocolo de Controle de Transmissão / 
Protocolo de Interconexão). 

No Brasil, iniciamos em novembro de 2007, tendo o NIC.br como instituição 
hospedeira e somos uma equipe reduzida em termos do número de pessoas que 
trabalham em tempo integral. Podemos dizer que nossas atividades estão em 
quatro grandes linhas de atuação. 

A primeira é a conscientização dos padrões Web, tentando fazer com que as 
instituições e organizações, principalmente aquelas que têm uma equipe de 
desenvolvimento bastante grande, entendam os benefícios e as vantagens de se 
desenvolver seguindo padrões – simplesmente porque são uma boa garantia da 
evolução das aplicações, e da própria Web. 

A segunda é a construção no Brasil de uma comunidade de interessados nos 
tópicos que o W3C desenvolve internacionalmente, para podermos contribuir no 
plano internacional com reflexões e construção de padrões. 

A terceira é a de internacionalização, e talvez seja a melhor tentativa de se colocar 
na perspectiva brasileira os padrões internacionais. Fazendo teste de campo dos 
padrões, verificando se os padrões funcionam bem na língua portuguesa, como 
também, traduzindo aquilo que é mais relevante para a comunidade de desenvol-
vedores brasileiros. 

Por fim, a quarta e mais recente via é o desenvolvimento de novas tecnologias e 
ferramentas para Web. Queremos construir algo novo que possa trazer melhorias 
para a Web brasileira. 

Realizamos aqui no Brasil um evento chamado de Mobile Web para 
Desenvolvimento Social, em que deixamos clara a preocupação de se trabalhar 

Vagner Diniz
Responsável pelo escritório W3C no Brasil

W3C – World Wide Web Consortium
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com aplicações no dispositivo móvel e com Web, de tal forma que se aumente a 
capacidade de a Web se espalhar. Outra atividade foi o I Fórum W3C Brasil, em que 
trouxemos um convidado internacional e chamamos cento e cinquenta pessoas 
parar participar desse evento, que também foi transmitido on-line. Discutimos 
alguns pontos em torno do W3C, principalmente Web semântica, que é um dos 
temas mais interessantes com que trabalhamos recentemente. 

O último destaque do ano passado foi o seminário que fizemos em parceria com a 
Caixa Econômica Federal, em Brasília, sobre padrões Web e seus impactos no 
futuro do governo eletrônico, acessibilidade, mobilidade e visibilidade. Uma vez que 
é também uma preocupação do W3C olhar com carinho os padrões, para que se 
possa perceber algumas particularidades que fazem sentido para o governo 
eletrônico e talvez não façam em termos de Web, para setor privado. Por exemplo, a 
questão da identidade, da identificação pessoal, que é típica do governo mas não 
tanto do setor privado. 

Do ponto de vista da conscientização, estamos gerando em português dois guias de 
referência. Um é o guia de referência XHTML (Extensible Hypertext Markup 
Language), que é um trabalho em língua portuguesa, interessante para quem está 
com a mão na massa, usando a linguagem XHTML e uma ferramenta útil para 
codificação. O outro é o guia de referência CSS (Cascading Style Sheet), para 
também ajudar os desenvolvedores como uma ferramenta de trabalho. Outro 
documento, “Melhorando o acesso ao governo com o melhor uso da Web”, é o mais 
recente, aliás é o primeiro documento do Grupo de Interesse em Governo Eletrônico. 
Nós já distribuímos esse material principalmente nas faculdades e em alguns 
órgãos públicos e nossa meta é distribuir este ano 5 mil exemplares. Além de existir 
a versão impressa, que é fácil de folhear, todos esses documentos também estão 
em versão PDF no site do W3C no Brasil. 

Mais um material que vamos produzir em parceria com algumas universidades é o 
livro de tecnologias Web. O público-alvo é o de universidade que faz curso de 
tecnologia da informação e ciências da computação. Talvez seja o primeiro livro que 
vai reunir todas as tecnologias Web. Faremos, então, um livro básico, para nível de 
graduação, principalmente, mas também estará disponível para o público em geral. 
Acompanhado de um guia do professor e slides – um pacote pronto para o professor 
dar aula. Nós vamos fazer essa produção com a Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC) e possivelmente com mais uma editora. 

Ainda na área de promoção e conscientização, vamos fazer mais alguns eventos. 
Em novembro, a I Conferência Web Brasil, em que além de trazermos novos concei-
tos da Web, teremos algumas discussões sobre eles, e principalmente vamos dar 
oportunidade de serem apresentados casos práticos, soluções dadas a problemas 
relacionados a desenvolvimento Web. Novamente em parceria com a Caixa 
Econômica Federal, e com a SLTI (Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação), vamos fazer o II Seminário sobre governo eletrônico e Webstandards, 
em Brasília no segundo semestre. 

Existe a ideia, ainda não confirmada, de um seminário sobre acessibilidade na Web. 
Enquanto isso, temos feito o que chamamos de Café com Browser, em São Paulo. O 
Café com Browser é uma iniciativa de se conversar com a indústria de navegadores 
para ouvir delas próprias o que pensam em termos de futuro, porque não adianta 
simplesmente fazermos o padrão e disponibilizá-lo. É importante que os navegado-
res adotem os padrões. Já conversamos com o diretor internacional de padrões do 
Opera, vamos nos reunir com o diretor de engenharia e novos produtos da fundação 

W3C - World Wide Web Consortium

Vagner Diniz
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Mozilla, o Chris Hoffman. Aliás, se quiserem participar desse evento em São Paulo, é 
aberto. E, obviamente, como é um Café com Browser, vamos falar com o Internet 
Explorer, e também com o navegador da Apple. 

Para quem quer uma discussão mais profunda sobre alguns temas, vamos fazer 
uma atividade mais restrita. Desenvolvemos um ambiente colaborativo que já está 
no ar, o wiki.w3c.br. O objetivo desse grupo é envolver aqueles que quiserem entrar 
na discussão de algum padrão específico, ou ajudar na construção de um padrão, 
com sugestões. 

No fórum, ano passado, fizemos uma escolha, por opção de todos os presentes, de 
6 principais áreas de interesse, das 40 ou mais que o W3C tem. E as áreas escolhi-
das foram: HTML/XHTML/CSS, Web Semântica, XML, Mobile Web, Acessibilidade e 
Governo Eletrônico. E para cada uma dessas áreas há um espaço num link em que 
você pode entrar e participar. Na verdade, até agora só começamos a trabalhar com 
a Web semântica e com o governo eletrônico. Existe sempre um moderador e 
podemos fazer as discussões de uma maneira cooperada. Além disso, esse grupo 
que vai se encontrar no ambiente virtual do wiki, vai também se reunir uma vez por 
semestre para fazer um ajuste fino do trabalho nesse ambiente colaborativo. 

Com relação à construção de uma comunidade, estamos promovendo encontros 
somente para membros do W3C Brasil. São reuniões trimestrais que resultam em 
novos pensamentos sobre as ações do W3C Brasil.

Na área de internacionalização, a tradução é bastante significativa para nós. 
Acabamos de lançar a tradução do WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) 
para o português. Também temos as melhores práticas de Mobile Web, em língua 
portuguesa. E, este ano ainda, vamos partir para um outro modelo – a tradução 
autorizada. A tradução autorizada é uma maneira de termos uma necessária 
tradução oficial, uma vez que a área governamental faz menção a algumas regras 
internacionais. Hoje em dia, o E-MAG e o E-PING têm seus links para o documento do 
W3C em inglês. Um documento oficial nosso apontar para um documento em inglês 
é desagradável. Queremos produzir essas traduções autorizadas, e no W3C elas 
devem ser sempre traduções colaborativas. Além das traduções autorizadas, 
também pretendemos disponibilizar material necessário àqueles que tiverem 
vontade de começar a tradução de um documento relevante, e puderem colocar na 
rede o início da tradução para quem quiser participar dessa tradução colaborativa. 
Para isso, criamos uma área dentro do wiki do W3C. 

Dentro do território de novas tecnologias, hoje desenvolvemos o que chamamos de 
Censo da Web. É uma atividade em conjunto com a SLTI, a Universidade Federal de 
Minas Gerais e, também, o Comitê Gestor da Internet. Trata-se de fazer uma varre-
dura em toda a Web brasileira – entendendo como Web brasileira toda aquela que 
esteja embaixo do domínio '.br', ou ao digitar '.br' aconteça o redirecionamento para 
algum outro lugar. Vamos fazer essa varredura em todos os sítios e segmentar 
governo, '.com', '.org', governo federal, governo estadual, governo municipal, e 
vamos levantar características dessa Web brasileira como: que linguagens são 
usadas, que documentos são linkados nessa Web, documentos abertos, documen-
tos .doc, documentos PDF, quantos sítios são aderentes ou não aos padrões do 
W3C, qual a idade das páginas, o tamanho delas, quantas páginas um determinado 
sítio tem. Enfim, vamos fazer uma coleta de informações, e essa coleta vai se 
transformar em algo que estamos denominando Censo da Web. E queremos 
divulgá-lo, torná-lo público para que possamos de alguma forma contribuir com a 
evolução da Web brasileira. E fica aqui o convite para a Dataprev participar desse 
grupo que está construindo o Censo da Web. 
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Para terminar, nossa visão de futuro. 

Acreditamos que cada vez mais será necessário que as páginas estejam preocupa-
das com a visão fora do contexto em que são geradas, ou seja, que elas sejam 
geradas em outras línguas. 

Esperamos que os usuários que tenham 
alguma dificuldade de acesso ou de 
navegação – por características de 
deficiência, por limitação visual, ou porque 
precisam usar o leitor de voz – vejam a 
tendência de uma Web universal. 

Que a navegação seja cada vez mais 
independente de navegador. 

Também percebemos que as ferramentas 
colaborativas fazem parte do cotidiano da 
internet, e farão parte do cotidiano do 
governo eletrônico também. 

E mais que isso, acreditamos que vamos 
nos mover rapidamente para o uso 
intensivo de vídeo, voz e também Web 
semântica. 

Finalmente, contamos cada vez mais com uma Web independente de dispositivo. 
Essa é a visão de futuro e esses, os princípios da W3C. Um acesso à Web efetiva-
mente universal a qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar, em qualquer cultura, 
com qualquer dispositivo. E isso já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, 
porque a Web é baseada em tecnologias muito simples e o W3C quer que ela 
continue sendo baseada nelas, como foi na sua origem. Queremos que essa 
simplicidade seja mantida no futuro da Web. E para nós o futuro da Web está em 
uma Web de dados e não mais em uma Web de documentos, como é hoje. 

Quando se trata de governo eletrônico a W3C vem trabalhando insistentemente em 
dados abertos. Estamos lançando um desafio: não se preocupem em criar páginas 
Web para seus usuários. Liberem os dados brutos e se concentrem em manter o 
repositório desses dados brutos consistente, atualizado, dinâmico, e deixem que os 
usuários possam produzir suas próprias soluções a partir dos dados brutos. 

Figura 1 
 Internacionalização de 

conteúdo

N.I.: Qual a relação que a W3C Brasil tem com os 
projetos da W3C? Em termos mais técnicos, existe 
algum canal? Alguma influência nisso? Ou é mais uma 
compilação daquilo que é produzido na W3C? Como é 
essa interação do ponto de vista técnico?

W3C: Por enquanto, nossa interação mais efetiva está 
nas questões de padrões para Web na TV digital. 
Porque um dos membros, a PUC do Rio de Janeiro, é 
parte do grupo que desenvolve o padrão brasileiro de 
TV digital. Assim, participa efetivamente e leva uma 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.
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contribuição real às discussões internacionais. Um 
dos papéis do W3C Brasil é procurar identificar 
inteligências e massa crítica de produção de conheci-
mento, para podermos ser atores, ou protagonistas, na 
construção de padrões Web. Os padrões W3C são 
produzidos pelos grupos de trabalho. Participam 
desses grupos de trabalho apenas participantes das 
instituições que são membros dos grupos de trabalho 
e eventualmente alguns especialistas convidados. 
Depois de muito trabalho, eles elaboram uma propos-
ta de padrão. A proposta vira uma consulta pública, e 
da consulta pública qualquer um pode participar, 
contribuir, nos mesmos moldes de uma consulta 
pública no governo brasileiro. Depois dessa participa-
ção pública é que a recomendação se torna um 
padrão. Então existe uma área aberta para participa-
ção e outra mais restrita. 

 Quando você fala “governo eletrônico”, você está 
falando de maneira geral do governo eletrônico? Não 
do E-GOV (Governo Eletrônico), da SLTI, das ativida-
des? Existe alguma interação entre os padrões do W3C 
e o E-MAG? Uma interação formal do W3C com o SLTI?
 

 Não. Não existe uma interação formal entre eles. 
Nós começamos a trabalhar conjuntamente agora no 
Censo da Web. Serão feitas várias atividades com o 
Censo da Web que são de interesse da SLTI, inclusive 
relativas ao E-MAG. Quando falo de governo eletrônico, 
falo de um grupo de interesse dentro do W3C que trata 
das questões de governo eletrônico especificamente. 
É um grupo internacional que trabalhou durante um 
ano para produzir esse documento de uma maneira 
colaborativa, e agora vai continuar seu trabalho, 
porque foi identificada a temática do governo eletrôni-
co como relevante também dentro do W3C. 

 Eu vejo essa experiência do W3C hoje ser mantida 
por pessoas do Japão, Europa e Estados Unidos; é uma 
diversidade muito grande de culturas. Acredito que 
hoje, temos ainda um problema cultural de implemen-
tação dessa questão da acessibilidade, de padrões de 
usabilidade. Como o W3C poderia ajudar essa nossa 
frente?

 O primeiro benefício que vejo para o W3C é a 
preocupação que ele tem hoje de tornar a Web menos 
centrada nos Estados Unidos e na Europa. Existe uma 
preocupação real do W3C em que a Web seja efetiva-
mente universal, inclusiva. Tanto que existe um grupo 
específico chamado de Grupo de Internacionalização 
que cuida somente da questão do impacto dos 
padrões em outras culturas. Então, o grande benefício 
para o W3C é podermos oferecer uma contribuição 

N.I.:

W3C:

N.I.:

W3C:

dentro do ponto de vista de uma cultura não centrada 
nos Estados Unidos e nem na Europa. Do nosso lado, 
como instituição que pode ser membro do W3C, vejo 
como benefício a real oportunidade de dialogar com as 
principais cabeças pensantes do W3C. Mais um 
benefício é poder lançar mão dessas pessoas para, de 
alguma forma, ajudá-las em seus problemas específi-
cos. A comunidade de acessibilidade em todo o W3C é 
extremamente atuante e muito colaborativa, e ganha-
se muito em uma comunidade internacional que 
trabalha em cima de soluções.

DEBATE
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O Demoiselle entra neste debate sobre acessibilidade, porque um dos projetos que 
estamos abrindo é justamente o de reuso. 

O Framework Demoiselle é uma plataforma de desenvolvimento livre e aberta que 
provê tanto uma infraestrutura 
quanto uma arquitetura de 
referência para construção de 
aplicações Web em Java. A 
solução poderá vir a ser utilizada 
como ferramenta base de 
desenvolvimento por todas as 
empresas que fornecerem 
software à administração pública 
federal. Seu principal objetivo é 
padronizar as soluções tecnológi-
cas do governo federal, a fim de 
garantir interoperabilidade, 
melhor manutenibilidade nos 
sistemas e geração de software 
livre.

O reuso de software diminui o 
tempo de desenvolvimento e 
reduz seu custo total, melhora a 
qualidade dos produtos e a 
produtividade, permite o compar-
tilhamento do conhecimento, 
facilita a manutenibilidade de 
elementos reusados e a adoção de padrões. A padronização é outro fator funda-
mental, porque amplia significativamente a possibilidade de reuso. E estes foram os 
motivos que levaram o Serpro a investir em reuso de software, através de uma 
estratégia calcada em frameworks. 

A adoção de frameworks no processo de desenvolvimento, sobretudo quando se 
trata de reuso, traz maior garantia de arquitetura e infraestrutura comum a todos os 
sistemas.

Lançado em março deste ano, o Demoiselle nasceu a partir de um framework que 
iria prover todos os serviços básicos que uma aplicação deve suportar, com requisi-
tos não funcionais como escalabilidade, desempenho, performance, robustez, 
segurança e todos os aspectos que são necessários a uma aplicação. A tecnologia 
Java foi a escolhida para o framework, ainda que não fosse a única. Mas, como 
estamos falando, neste caso, de tecnologia Web e aplicações transacionais de 
banco de dados, esta foi a linguagem selecionada.  

Foi concebido em modelo de camadas, em que as mais básicas resolvem proble-
mas de serviços operacionais, e através das camadas superiores podemos chegar 
até a camada de aplicação, no nível de domínio. Pode haver uma camada de 
domínio especifico, ou camadas de domínio que são comuns a mais de uma 

Augusto Abelin Moreira
Assessor e Membro do Conselho da Comunidade Demoiselle, no Serpro

Reuso de interface na ótica do 
framework Demoiselle

Figura 1
Demoiselle Framework – 

Modelo de Camadas
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aplicação. Uma integração de vários frameworks. Então, podemos dizer que o 
Demoiselle é um framework integrador. 

A ideia a partir desse framework é evoluirmos através do desenvolvimento de novas 
camadas, independentes do núcleo. O desenvolvedor pode adotar o framework 
núcleo e mais alguma extensão, ou simplesmente só o framework núcleo. Dentro 
desse conceito, estamos agora abrindo um projeto que desenvolve uma camada de 
domínio, que é um padrão de interfaces, uma implementação em um padrão de 
interfaces para uma aplicação transacional na Web. Por que uma extensão? Porque 
nem todas as organizações vão querer implementar esse padrão, então, pode-se 
utilizar conforme a necessidade de cada negócio  ou usuário.

Entre os motivos que levaram o Serpro a publicar essa solução está a orientação e 
estratégia do governo federal em relação ao software livre, visto que o framework é 
todo construído em software livre. Hoje, trabalhamos com o conceito do software 
livre, que é o de compartilhamento e colaboração. Assim, o framework é entendido 
pelo Serpro como uma proposta de sinalização para a comunidade em geral, para 
os órgãos do governo, que este é um caminho possível.

Prova disso é a disponibilização da solução, que já se encontra no sourceforge 
(www.sourceforge.net – repositório de projetos open source). Além do código, 
estamos migrando para lá todo o processo de desenvolvimento e abrindo os canais 
de comunicação justamente para que outras pessoas venham a interagir e partici-
par do processo; assim, damos início ao processo de colaboração, quebrando o 
tradicional modelo cliente-fornecedor. 

Não é o Serpro que está fornecendo o seu framework para outros usarem, o Serpro 
está disponibilizando um código que ele construiu, a partir da experiência que teve 
no desenvolvimento dos seus sistemas, para que organizações com necessidades 
semelhantes possam utilizá-lo, agregar e compartilhar suas próprias soluções e, 
com isso, contribuir com a sua evolução. 

O framework como arquitetura é apenas um dos projetos da plataforma Demoiselle. 
Há, também no sourceforge, o Demoiselle Component, em que são desenvolvidos 
componentes acopláveis e autônomos em relação ao núcleo do framework; o 
Demoiselle Process, para customizar um processo de desenvolvimento integrado 
aos artefatos que estão sendo disponibilizados no framework, o que faz com que 
sempre que for introduzido um novo artefato, ou ferramenta, para melhorar ou 
modificar o processo, este terá que ser modificado. O ASES (Avaliador e Simulador 
de Acessibilidade de Sítios) tem essa característica, porque deve estar sempre 
compatibilizado. E o Demoiselle Wizard, uma ferramenta de produtividade acoplada 
ao Eclipse, que ajuda o desenvolvedor a construir sua aplicação a partir de assisten-
tes. 

Grosso modo, o Demoiselle é código arquitetural, é processo, é ferramenta de 
produtividade, e é tábua de exemplos – implementações e casos de sucesso. 
Estamos abrindo também um projeto na área de MDA (Model Driven Architecture), 
em que devemos investir fortemente. 

Em seu Roadmap, ou visão de futuro, o Demoiselle propõe a obtenção de uma 
camada de interface que defina e implemente padrões de interação, que resolva 
quais são os elementos básicos de interação para um modelo de navegação, e 
ponha em execução padrões de interação e de casos de uso. Para ajudar a perceber 
diferentes necessidades, temos um exemplo: o preenchimento de uma ficha 

Reuso de interface na ótica do framework Demoiselle
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cadastral. Há casos em que ela será preenchida pela própria pessoa, que tomará 
conhecimento da interface e a usará, provavelmente, uma única vez para conseguir 
fazer o cadastramento. Mas também existem os casos em que o cadastramento é 
realizado por um operador de telemarketing, que realiza dezenas ou centenas 
desses cadastramentos por dia; na prática, todos esses casos geram uma informa-
ção que vai dar entrada no banco de dados, mas em termos de interação, devem ter 
um tratamento diferenciado.

É preciso saber lidar com tipos de tarefas padrão que são utilizadas em sistemas de 
banco de dados e que podem ser reutilizadas dentro de um modelo de padrão de 
interface; e com o código atrelado não só ao framework, mas ao processo e à 
ferramenta de produtividade. Por 
isso queremos fazer esse proces-
so aberto junto com a comunida-
de.

Uma das grandes missões do 
Serpro diz respeito à capacitação. 
Sabemos que nesse processo de 
mudança de concepção teremos 
que buscar dentro da própria 
instituição pessoas com conheci-
mento e capacidade para essa 
nova abordagem. Em paralelo, 
contamos com a experiência da 
Dataprev, bem como com outras 
organizações que têm evoluído 
muito neste debate, pois acredita-
mos que com a contribuição 
destas instituições podemos de 
fato implementar o conceito de "útil, reutilizável, acessível e interessante para o 
governo". 

Se quisermos traçar o caminho para atingir o desempenho mais positivo com 
relação ao reuso de interface, devemos trabalhar em três níveis: conceitual, de 
especificação e de implementação. Esses níveis foram definidos em função das 
seguintes, e incontestáveis, realidades: profissionais especializados em design e 
interação que nada conhecem de implementação de código; ou desenvoldedores 
habilidosos em, por exemplo, orientação a objeto e arquitetura, mas que não 
compreendem a relação com o usuário. 

O nível conceitual pode ser bem compreendido com um exemplo muito conhecido 
de seleção de itens, em que o pesquisador holandês Martijn Van Welie compilou 
uma série de padrões chamando-os de Parts Selector: são duas caixas de listagem 
e dois botões de ida e vinda. Muito bom como conceito. Agora, se clicarmos sobre o 
item 1, ele será selecionado? Com um duplo clique, vai passar direto para o outro 
lado? Precisamos apertar o botão para ele mudar de lista? Podemos clicar e arras-
tar? O que podemos dizer é que o desenho de uma interface não consegue explicar 
como a interação vai acontecer, uma vez que existem esses detalhes no comporta-
mento da interação. A partir de uma ideia, dos padrões de interação estabelecidos e 
de fato utilizados, "compilaremos essa ideia de uma forma concreta, de uma forma 
que implemente e resolva as ambiguidades existentes nessas propostas.". 

A questão da consistência reflete-se também nesse ponto. Se dividirmos a aplica-
ção entre várias equipes de desenvolvimento, teremos problemas, porque a 

Figura 2
Exemplo de interface 

em nível conceitual
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implementação pode ser diferente, e o usuário na hora de utilizar a aplicação vai se 
sentir desconfortável se em uma tela ele der um duplo clique e passar o item, e em 
outra bastante semelhante ele der o mesmo duplo clique e o item não mudar de 
lado. 

O nível de especificação detalha 
textualmente como se comportam 
determinados padrões de interface. 
Podemos usar o XML (Extensible 
Markup Language), o UIML (User 
Interface Markup Language), dentre 
várias linguagens de marcação que 
especificam de uma forma clara, 
resvalando até no formalismo, os 
elementos de interação, o comporta-
mento destes elementos, o layout etc. 
E por enquanto não há nada de Java, 
só a compilação das melhores práti-
cas, dos melhores exercícios em 
termos de interação com tarefas 
comumente encontradas dentro do 
sistema. 

Agora sim, depois dos dois níveis 
anteriores contemplados, podemos 
iniciar de fato a implementação, com 
códigos em XHTML, JavaScript, Java 
Swing, GTK+ para uma implementa-
ção em desktop, e até mesmo tecnolo-
gias do lado servidor, como o PHP (Hypertext Preprocessor). Com esses passos 
eficazes, a proposta pode se definir como "projeto de interface", ou "especificação 
da interface" – isso tudo independentemente da tecnologia de implementação.

Para chegarmos à noção de árvore de reuso, a trilha geralmente começa com uma 
ideia em mente(s) e se desenvolve através da elaboração de um conceito, da 
compilação do conceito, da especifi-
cação desse conceito de uma forma 
detalhada e da sua implementação. 
Apesar de menos comum, o caminho 
inverso também acontece quando 
temos um componente carregado 
com conceitos. 

O que fazemos com um componente 
que traz consigo essa série de 
conceitos? O caminho inverso. 
Abstraímos esses conceitos para 
verificarmos se são aderentes e 
consistentes dentro do que espera-
mos em termos de comportamento 
da interação. O envolvimento das 
pessoas adequadas para fazer essa 
análise é parte fundamental na 
Árvore de reuso. Um cuidado é com a 

Figura 3
Exemplo de interface 
em nível de especifi-

cação

Figura 4
Exemplo de uma Árvore 

de Reuso
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análise é parte fundamental na Árvore de reuso. Um cuidado é com a implementa-
ção, que de fato tem que ocorrer, porque se não houver algo implementado, na 
prática acaba prevalecendo aquele código que alguém trouxe e que não vai resolver 
as questões que citei anteriormente – do clique, do duplo clique, do item passar 
para o outro lado etc.

Lembrando que é sempre muito saudável ter em mente os objetivos, fundamental-
mente, aqui estão os nossos: procurar trabalhar com padrões de casos de uso, 
buscar os padrões de interação, não só os que já estão publicados na literatura, 
mas também os padrões de fato, os padrões que nós temos visto dentro do nosso 
sistema, na vida; assim, vamos trazer esses padrões para dentro do framework e 
implementá-los através do Demoiselle. 

Por princípio, a reutilização está sempre um patamar abaixo da inovação. O que não 
faz dele um princípio menor, mesmo em um mundo em que as novidades são 
sempre muito comemoradas. Por quê? Porque temos que trabalhar com aquilo que 
está massificado, largamente utilizado, a Web 1.0. Ainda que a inovação seja 
fascinante, do ponto de vista de reuso é um risco muito grande reutilizar uma 
tecnologia ainda imatura; assim, devemos trabalhar em cima do que está consolida-
do, que é algo que ainda vai nos trazer muitos ganhos em relação àquilo que está 
sendo desenvolvido hoje.

O desafio do Serpro é a intenção de "partilhar parte do seu código, do seu conheci-
mento e chamar outras entidades para que também deem sua contribuição e 
possam dividir os esforços". 

Foi-se o tempo em que havia apenas uma linguagem, em que os desenvolvedores 
criavam telas verdes e tinham só uma tecnologia. Hoje, como sabemos, há um 
coquetel de tecnologias. E são exatamente as grandes empresas, com centenas e 
até milhares de desenvolvedores, como o Serpro e a Dataprev, que mais têm 
dificuldade em acompanhar a evolução, e em trabalhar com essa tecnologia de uma 
forma produtiva, de forma massificada.

Construir o que é comum a todos é a melhor maneira de vencer o eterno "refazer". 
Por isso abrimos a questão da interface, porque ela é um elemento importante na 
construção do sistema e merece também ter uma certa atenção nessa parte de 
reuso.

Dataprev: Na minha visão, a Dataprev tem muito a 
colaborar, e ver de que maneira isso retorna como 
benefício. A participação da SLTI (Secretária de 
Logística e Tecnologia da Informação) com o E-MAG 
(Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico) 
também é importante. Quando comecei com acessibi-
lidade a maior dificuldade era o não uso do recurso 

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.

padrão. A visão que temos é de tornar a interface o 
mais simples possível, não só para atender à questão 
de acessibilidade, como também de padrão, e de rede. 
Acho uma iniciativa interessante, precisamos conhe-
cer melhor esse trabalho de vocês. Na verdade, 
gostaríamos de fazer o que você propõe não tanto para 
criar uma interface para o framework, mas para definir 
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um padrão. Devemos juntar os esforços para fazer 
com que realmente aconteça. 

 Falando do projeto que comentei antes, o Bem-te-
vi, aquele pequeno sistema de informação, acertamos 
com o Serpro nossa participação na construção do 
sistema. Será um piloto nosso em cima do framework 
do Demoiselle, e vamos também participar de todos os 
processos envolvendo a construção dele a partir desse 
framework, até mesmo para poder opinar, sugerir e 
entender o processo todo. Qual a ideia desse reuso? 
De que maneira vocês vão fazer esse reuso na forma 
de um componente, de um layout de tela? Como isso 
vai ficar armazenado e como será o reaproveitamento 
desses componentes?

 Baseado na árvore de reuso. Qual é nossa 
ideia? A primeira questão está atrelada ao caso de 
uso, então quando fazemos uma modelagem de caso 
de uso, o ideal é já existir proposta de interface que 
solucione o caso de uso do ponto de vista da interação. 
Isso não está atrelado a código. Se há um caso de uso 
e é para fazermos, por exemplo, uma pesquisa, então 
já existe uma proposta de um padrão, não só do 
padrão de caso de uso, mas também das interações 
que as pessoas vão poder fazer na Web, de como 
implementar isso. Assim, a ideia já está atrelada à 
ferramenta de modelagem do analista, e quando o 
analista estiver identificando os casos de uso já vai 
visualizar qual é o nível de reuso que ele vai poder ter, a 
partir do momento em que exista um caso de uso 
padrão com uma interface proposta para ele. Portanto, 
ele já consegue encadear esse processo através do 
processo de desenvolvimento. Se já existe uma 
proposta de interface e não existe uma implementa-
ção, ainda assim, já ganhei alguma coisa no meu 
processo, porque não preciso resolver o problema de 
design. Até as atividades de desenho na tela de 
implementação estão mais ou menos equacionadas. E 
se eu já tiver a implementação daquele caso de uso, 
não precisarei praticamente codificar, vou fazer uma 
montagem a partir, por exemplo, dos componentes do 
código que vai ser implementado daquele caso de uso, 
posso até fazer uma geração do código a partir de uma 
série de customizações e parametrizações que geram 
o código automaticamente. Diante desse modelo que 
estamos visualizando, nós devemos procurar enxergar 
as oportunidades de reuso, no caso da interface, a 
partir do caso de uso. Em um segundo momento, se 
não existir um caso de uso quando o projetista deparar 
com um determinado problema de interação, ele 
poderá ver a partir dos padrões de interação se há 
alguma implementação que ele possa utilizar na forma 
de componente, como, por exemplo, Parts Selector, 

N.I.:

Serpro:

que não é um caso de uso como um todo, mas resolve 
parte de uma interação. Assim, ele vai identificar esse 
elemento de interação a partir da visão que ele tem da 
interface – ele não está mexendo em código, pode 
nem saber onde o código está. Essa é a abordagem 
com que procuramos trabalhar, para evitar que a única 
pessoa que saiba reusar seja o desenvolvedor, a 
pessoa que está no código.
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