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Estudos recentes apontam o Brasil como um potencial candidato a realizar projetos internacionais 

com grandes organizações de software. Um dos fatores que tem levado a isso é a sobreposição de 

fuso horário com os Estados Unidos e a Europa, o que permite a prática de desenvolvimento 

distribuído de software (DDS). Esse tipo de prática tem se conformado em um diferencial 

competitivo para as organizações. No entanto, a execução de tarefas colaborativas envolvendo 

participantes de diferentes países traz consigo uma série de dificuldades, destacando-se as 

dificuldades linguísticas. Este projeto tem como objetivos principais o estudo e a aplicação de 

métodos, técnicas e ferramentas da área de Processamento de Língua Natural (PLN) para a 

facilitação da inserção do Brasil no mercado global de desenvolvimento de software. Dentre as 

principais possíveis colaborações da área de PLN, destacam-se as máquinas de tradução automática, 

permitindo que usuários utilizem seu idioma nativo para a comunicação durante a execução de 

tarefas colaborativas. Os serviços de tradução de máquina estão longe da perfeição em relação à 

qualidade das traduções produzidas. Portanto, uma das propostas do presente projeto é o estudo dos 

principais problemas apresentados na comunicação apoiada por esses serviços e alternativas de 

melhorias no processo. Para tal, serão construídos córpus e vocabulários multilíngues 

especializados da área de Engenharia de Software e analisados registros de comunicação entre 

equipes com diferentes idiomas nativos. Nesta comunicação, relatamos a avaliação de serviços de 

tradução simultânea em equipes distribuídas usando como suporte vocabulários controlados. Tais 

vocabulários facilitam a identificação e o mapeamento de termos, sua organização hierárquica, 

desambiguação, além do alinhamento bilíngue. A partir da avaliação das traduções simultâneas, 

identificamos que problemas de tradução não recaem apenas sobre aspectos terminológicos da 

comunicação. Assim, fizemos um levantamento de estruturas discursivas conhecidas como lexical 

bundles, a fim de testar a utilidade da automatização de blocos discursivos recorrentes que facilitem 

o diálogo entre as equipes. Para gerar tais recursos, procedemos ao processamento de córpus da área 

em questão, usando técnicas de alinhamento lexical e sentencial. No futuro, pretende-se avaliar os 

recursos produzidos pelo projeto em novos experimentos com estudantes e profissionais da área de 

Engenharia de Software. Inicialmente serão considerados Brasil e Itália, com possibilidade de 

inclusão de outros países. 
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