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Os recentes avanços da tecnologia de infomática têm causado um profundo impacto 
no compartamento das empresas face a seus mercados. A tendgnciá é que se tornem 
cada vez mais competitivas as empresas que melhor souberem tirar proveito da infor- 
m á t i  para melhoria da qualidade de seus produtus e sem*ps. 

O que se constata, no entanto, 6 que p u a s  empresas estão aptas a enfPentar os de- 
d o s  da Izlformatização na wlocidade requedda e que duções de caráter apenas 
emergenciak tendem a agravar ainda mak os prob2emas. 

É p ~ d s o ,  portanto, que as empresas se çonscientizem da necessidade de hwstir no 
planejamento e na orgrinizaçik da sua informatização para que passam, assim, obter 
maiores mntagens desta temologia. Torna-se também cada vez ma& importante saber 
aplicar a tecnologia de automação à prdpria área de itiformdtica e ao p m e m  de h- 
forma tização da empresa. 

Esta Tege apresenta uma proposta de estmt4gia para a uifmatizaçsío das empresas 
baseada num conjunto de agões de planejamento, organizaçaõ e automação do desen- 
violvimento de sistemas. 
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A Strategy for Applyinp the Infonnation Technology by the Organizations 
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The latest advancement of the infomation techmiology has been caushg a stmng h- 
pact on the behav;ior of  the oqanizations in tfie markets they participate in. The trend 
is that the most cxirnpetitiw organizations W be the ones that wilí better h o w  how 
to take advantage of this technology to impme theiit products and semices. 

Howwr, few organizatiotis are ready to face the challenge of applpg the information 
tecfinology with the ~ e q u i ~ d  efficiency and ernergencial solutions, sornetimes, make the 
prob2ems wume. 

The orga~iiizations shouId, thezefxe, be amre of the needs to plan and organize for 
the information technology, to &e able to take moiv advantage of this techno1ogy 
Should alsu leam how to use the automation technology in the s p m s  development 
and mahtenance gmcems. 

This Thesis presents a strategy for applying the information techriolo~ by the organi- 
zations. The ptoposed strategy is based on a set of actions for planning, organizing 
and automating the W e m  dewlopment preces. 
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1. Introdução 

O sucesso ou fracasso de qualquer empresa dependem das vantagens 
competitivas que esta pod-e apresentar em relação a seus concorren- 
tes, ofertando produtos a um custo mais baixo ou oferecendo bene- 
fícios Únicos ao comprador que justifiquem o preCo cobrado. 

A transformação tecnolúgica é um dos principais condutores da con- 
corrência. Ela desempenha um papel importante tanto na mudança es- 
trutural de uma indústria quanto na criação de novas indiistrias. 
Ela é também um agente equalizador, acabando com a vantagem compe- 
titiva até mesmo de empresas bem fortificadas e instigando outras 
empresas para a dianteira do mercado CPorter891. 

Os recentes avanços da tecnologia de informática têm causado um 
profundo impacto no comportamento das empresas face a seus merca- 
dos- A tendência observada é que se tornem cada vez mais competi- 
tivas as empresas que melhor souberem tirar proveito da informáti- 
ca para a melhoria da qualidade de seus produtos e serviços 
CMcNurlin86 j 1 . 

A introdução no mercado de computadores pessoais tem afetado pro- 
fundamente a forma atravks da qual as empresas têm se informatiza- 
do. Essas máquinas mudaram o cenario do desenvolvimento de aplica- 
ções expandindo o número de pessoas capazes de atuar no processo 
de autornação do trabalho realizado nos escritúrios das empresas 
desenvolvendo suas próprias aplicações. 

Varias indústrias apresentam hoje maiores incertezas e uma neces- 
sidade crescente de reagir a inudanças rapidamente. Nesse contexto 
são cada vez mais frequentes as situações que requerem respostas 
rápidas, para as quais só são viáveis soluções de curta duração, 
uma vez que nesses casos não existe tempo para o de~envolvimento 
de suluções de longa duração CCanning86dl. 

A disseminação dos recursos de computação tem ampliado a capacida- 
de das empresas em adotar esses recursos na resolução de seus pro- 
blemas. Por outro lado, o uso indiscriminado dessa tecnologia tem 



levado à introdu~ão de várias anomalias na forma através da qual 
as empresas têm se informatizado. Entre elas o hábito de se adotar 
os mesmos tipos de solução que normalmente são dadas As situações 
emergenciais, na informatização de processos empresariais que são 
mais estáveis e requerem soluções mais duradouras. 



1.1 Um Ambiente de Negocios em Mutação 

Como cada vez mais produtos e serviços são dependentes de sistemas 
de informação, esse cenário tem mudado a forma através da qual as 
áreas de informática nas empresas têm desenvolvido novas aplica- 
ções. 

Os executivos das empresas encontram-se numa constante busca de 
novas estratégias informatizadas para dar a suas empresas uma base 
competitiva. Mas somente esses executivos podem tomar decisões com 
relação aos sistemas de informação que devem ser desenvolvidos pa- 
ra apoiar às estratkgias planejadas. Para tanto eles precisam en- 
tender melhor a tecnologia da computação a fim de melhor conhece- 
rem suas potencialidades e limitações. 

Analogamente, os executivos de informátiica encontram-se também à 

procura de novas oportunidades para a utilização da tecnologia da 
informação em beneficio da evolu&5o das organizações. 

Outra mudança no ambiente de negócios das empresas é que clientes 
e usuários estão ficando, de uma maneira geral, mais sofisticados 
e exigentes. Eles esperam que os sistemas de informação possam se 
adaptar a eles, para prover-lhes as informações necessárias com o 
máximo de rapidez. 

Todas estas mudanças estão transformando as áreas de inform5tica 
das empresas, aumentando o seu escopo de atuação e exigindo que 
estas respondam, com o máximo de agilidade, aos apelos de cresci- 
mento das empresas e de sua participação em seuf; mercados. Para 
tanto são necesse5rios sistemas de informação dos mais variados 
portes e com complexidade cada vez maior, num ambiente empresarial 
onde computadores são utilizados em larga escala. 



Mudanças nas A t i  t u d e s  d o s  U s u a ~ l o s  

Existe um sentimento geral, junto à comunidade de usuários de sis- 
temas nas empresas, de que a área de informática leva muito tempo 
para desenvolver os sistemas de informação encomendados e os re- 
sultados, normalmente, são insatisfatórios. 

Os usuários acreditam que podem desenvolver melhor o trabalho por 
conta própria com equipamentos de uso pessoal ou departamental. 
Essa atitude tem levado a uma explosão de aplicações desenvolvidas 
pelos pr6prios usuários, algumas das quais com sucesso enquanto 
que outras não. 

A experiência do desenvolvimento de sistemas feito pelos usuários 
finais tem mostrado, entretanto, que existem mais aspectos do que 
se esperava a serem considerados para um bom desenvolvimento de 
sistemas, Faz-se necessário um maior apoio: 

* na e~coiha e aquisição de equipamentos, ferramentas de 
software para usuários finais e sistemas empacotados; 

% no acesso aos dados corporativos; 

% na criação de bases de dados de uso localizado; 

* na utilização de boas  prática^ de programação. 

A necessidade de manutenção e evolução tem tamb6m influenciado na 
mudança de atitude dos usuários. Alguns deles, responsáveis pelo 
desenvolvimento de algumas aplicações, deixaram a empresa ou a sua 
área de trabalho, tendo deixado para os seus sucessores e ex-ge- 
rentes um conjunto de programas, que apesar de atenderem &s neces- 
sidades de informatização da área, são de uso personalizado e ca- 
recem de todo o tipo de documentação. 



Em outros casos, aplicaçcjes que foirram desenvolvidas para sepem 
operadas individualmente passam a requerer um tipo de utilização 
mais abrangente - operação com multiuauários - o que as torna mais 
complexas e difíceis de serem adaptadas, uma que vez que estas 
passam a depender de tecnologias mais sofisticadas que nem sempre 
são dominadas pel~s usuários. 

Adicionalmente, usuários mais amadurecidos já percebem o grau de 
duplicação de esforços a que se submetem as diversas áreas da em- 
presa, cada qual desenvolvendo suas próprias aplicações.  ele^ ob- 
servam tamb6m que os resultados produzidos por diferentes aplica- 
ções são, por vezes, contraditórios entre si e colocam em dcvida a 
credibilidade das informações manipuladas e divulgadas pela empre- 
sa. Esses usuários já manifestam o interesse em que haja uma maior 
coordenação no processo de desenvolvimento de sistemas como um to- 
do viabilizando a reutilização de aplicações e compartilhamento de 
dados. 

Assim, os usuários que são experientes em desenvolver seus pró- 
prios sistemas estão mudando de atitude e preferindo trabalhar em 
conjunto com a área de informática da empresa, a fim de derenvol- 
verem melhores sistemas e mais rapidamente. 

Mudan~as nas Atitudes do Processanentc;, de Dados 

Da mesma maneira que as atitudes dos usuEiPios sobre o desenvolvi- 
mento de sistemas estão mudando, a forma através da qual as áreac 
de informática nas empresas enxergam a computação feita pelos 
usuários finais tambem está mudando. Elas vem hoje a computação 
dirigida pelo usuário não só como uma tendência irreversível, mas 
também como uma estratégia para a divisão de esforços. Por isso os 
gerentes das áreas de informática, em lugar de ignorar essa ten- 
dência, estão hoje interessados em influenciá-la a fim de viabili- 
zar a rápida informatização da empresa. 



Esses gerentes de informática vêm iniimeros benefícios na adoção de 
políticas que estimulem, em certos casos, o desenvolvimento des- 
centralizado de aplicações. Eles não mais vêm a computação dirigi- 
da pelos usuários como uma ameaça ou como algo incontrolável. 

Eles também descobriram que quando são criadas regras para o su- 
porte dado ao desenvolvimento e manutençgo de sistémas feitos di- 
retamente pelos usuários, estes cumprem com boa vontade as políti- 
cas definidas, desde que percebam que tais práticas são estabele- 
cidas em seu próprio benefício. 

Uma comprovação deste fato 6 a abor.dagem sugerida por Wetherbe 
CCanning86dl para o suporte dado pela área de informática aos sis- 
temas desenvolvidos pelos usuários. Essa abordagem divide, hierar- 
quicamente, o suporte dado em quatro níveis: 

10. nível: Sistemas adquiridos pela empresa 

2Q.  nível: Sistemas desenvolvidos pela pr6pria área de 
informát ica 

30. nível: Sistemas desenvolvidos por usuários, com a 
garantia da área de informática 

40. nível: Sistemas desenvolvidos por usuários, sem a 
garaatia da área de informática 

Para os sistemas que se enquadrem nos dois primeiros níveis o su- 
porte dado pela área de informática é total. Os sistemas enquadra- 
dos no terceiro nível têm tambgm o suporte da área de informática 
que, com isso, procura proteger a empresa contra possíveis perdas 
causadas pelo afastamento daqueles que desenvolveram tais siste- 
mas, ou pelas dificuldades desses sistemas serem mantidos em cons- 
tante evolução. 

Quanto aos sistemas que se enquadram no quarto nível de suporte. o 
papel da área de informática resume-se sua divulgação, B indica- 



ção de seus automs e A advertência de que a utilização desses 
produtos na empresa, apesar de permitida, oferece riscos de perda 
de continuidade. 

Com isso procura-se encorajar a institucionalização de revisões 
técnicas para garantia da qualidade dos sistemas desenvolvidos pe- 
los usuários, para a sua pr0pria garantia. O processo de controle 
de qualidade seria desenvolvido em conjunto com a área de informá- 
tica ou sob a sua coordena~ão. 

Dessa forma as áreas de informática passam a assumir nas empresas 
um papel mais estratégico do que aquele que convencionalmente tem 
sido adotado. Em lugar de apenas disponibilizar hardware e softwa- 
re, o novo papel da área de informática na empresa passa a ser o 
de ajudar aos seus empregados a realizarem suas tarefas melhor, 
com o auxílio de computadores. 



1.2 Um Novo Ambiente para a Informatização das Empresas 

Com todas as mudanças apontadas, a situação corrente é propícia a 
uma revisão geral da forma através da qual as empresas tendem a se 
informatizar. O que se constata, no entanto, e que poucas empresas 
estão aptas a enfrentar os desafios da informatiaação na velocida- 
de requerida e que soluções de caráter apenas emergenciaie tendem 
a agravar ainda mais os problemas. 

As s01uçOes emergenciaia resumem-se, tipicamente, B aquisição de: 

* equipamentos mais poderosos; 
% computadores de uso pessoal ou departamental; 

* ferramentas de saftware mais sofisticadas; 
* sistemas empacotados para aplicações especificas. 

A competiçã.~ tem forçado as empresas a colocarem produtos e servi- 
ços no mercado mais rapidamente. A capacidade, portanto, de desen- 
volver sistemas de alta qualidade com a velocidade requerida pela 
dinâmica dos neg0cios da empresa é importante, não s6 para reagir 
às medidas tomadas pelos competidores, mas também para viabilizar 
o lançamento de novos produtos no mercado antes dos concorrentes 
CCanning86fl. 

As mudanças de atitude e os desafios de uma rápida e objetiva in- 
formatiza~ão levam, entretanto, & seguinte questão: como d s s e n m 2 -  
v e r  rapidamente sistenias de qualidade? 

Para responder a esta questão é preciso avaliar os aspectos "qua- 
Lidade dos sistemas" e "rapidez no desenvolvimento" tanto em con- 
junto como individualmente. 



Desenvolver sistemas de qualidade implica em desenvolver sistemas 
que sejam eficazes e eficientes, o que significa resolver de forma 
correta os problemas corretos. Isso pode ser alcançado na medida 
em que as empresas se preocupem em: 

* desenvolver sistemas que atinjam não s6 objetivos es- 
pecíf icos, normalmente de nível operacional , mas tam- 
bém objetivos globais a nível estrategico; 

* estabelecer uma nova organização, pr6pria para um pro- 
cesso de desenvolvimento de sistemas que possa contar 
com a ampla participação dos usuários, não apenas de- 
finindo requisitos e avaliando os resultados, como 
também desenvolvendo em conjunto com os técnicos de 
inforaática parte do sistema. 

O aspecto "rapidez no desenvolvimento" pode, por sua vez, ser al- 
cançado através da definição de uma política e da implantação de 
um ambiente apropriado que estimulem e suportem a reutiliaação de 
esforços. Isso envolve, de uma maneira geral, o planejamento pré- 
vio dos recursos r e u t i ~ e i s ,  o estabelecimento de uma organiza- 
ção adequada & administração desses recursos e a implantação de um 
ambiente automatizado que efetivamente viabilixe a reutilização. 

Adicionalmente, deve ser observado que projetos desenvolvidos den- 
tro de uma filosofia de garantia de qualidade alcançam graus de 
produtividade maior do que os obtidos nos projetos sobre os quais 
não sejam adotados mecanismos para a avaliação constante da quali- 
dade do sistema produzido. 

Essa afirmação se justifica na medida em que desenvolver com qua- 
lidade significa a busca constante pela certeza de que se está de- 
senvolvendo corretamente o sistema correto. Nesse sentido, o risco 
de reexecuçzo das atividades que compõem o processo é minimizado 
e, conaequentemente, o tempo de duração do projeto é reduzido. 



Com isso, é preciso que as empresas se conscientizern da necessida- 
de de investir no planejamento e na organização da sua informati- 
zação, para que possam, assim, obter maiores vantagens desta tec- 
nologia. 

Torna-se também cada vez mais importante saber aplicar a tecnolo- 
gia de automação & pr6pria área de informática, principalmente nas 
tarefas que direta ou indiretamente possam influenciar no processo 
de desenvolvimento de sistemas. 



1.3 Objetivos e Organização da Tese 

Este trabalho apresenta uma estratégia para a modernização do pro- 
cesso de informatização das empresas. A estratégia proposta é 

aplicável tanto às empresas que iniciam a sua inforinatizagão ou 
Aquelas que de alguma forma já se encontram nesse processo. 

A estratégia proposta baseia-se num conjunto coordenado de ações 
que envolvem o planejamento de sistemas e a organização e automa- 
ção do processo de desenvolvimento de sistemas. 

Para tanto, o trabalho está dividido em tr2s partes. Inicialmente, 
no capítulo 2, são discutidos alguns dos problemas relativos à 

produtividade do processo de informatização da uma empresa. A 
questão da produtividade nesse processo é avaliada e, em função 
dos aspectos discutidos, um conjunto de ações de planejamento, or- 
ganização e automação são sugeridas como base para a formulação de 
uma estratégia integrada para a informatização de uma empresa. 

Em seguida, nos capítulos 3 a 5, são estudados diversos aspectos 
relacionados ao planejamento, organização e automação do desenvol- 
vimento de sistemas. Os aspectos estudados em cada uma dessas áre- 
as estão diretamente relacionados As a~ões anteriormente sugeridas 
(capitulo 2). Ao longo desses capítulos são também apresentadas 
recomendações para a atuação da einpresa no sentido de alcançar os 
objetivos de uma rápida e eficaz in£ormatização. 

Finalmente, no capítulo 6, a estratégia apresentada é resumida e 
comentada. São ainda apresentadas, nesse capítulo, algumas idéias 
relativas a futuras pesquisas que poderão ser desenvolvidas no 
sentido de evoluir os resultados alcançados neste trabalho. 



2. Frodutividade na Informatisação das Empresas 

A necessidade de uma rápida informatização tem levado a que algu- 
mas empresas adotem soluções imediatistas, de caráter apenas pale- 
ativo. Essas soluções envolvem, tipicamente, a mera automação de 
seus escrit0rios como forma de agilizar e melhorar a qualidade de 
seus processos administrativos. 

Soluções particulares, tais como o desenvolvimento isolado de sis- 
temas de informação ou a aquisição de sistemas individuais empaco- 
tados, têm sido adotadas para resolver problemas específicos, em 
detrimento dos aspectos estratégicos que direcionam as empresas em 
seus mercados. 

As dificuldades encontradas, ainda hoje, no desenvolvimento de 
sistemas de informação fazem com que as areas de informática nas 
empresas tenham a sua credibilidade questionada em função de suas 
taxas de produtividade, que são insatisfatórias e incompatíveis 
com a dinâmica atual dos negocios [McNurlin88g]. 

Neste capítulo a questão da produtividade do processo de informa- 
tização das empresas é avaliada. São também discutidos os aspectos 
que influenciam na eficácia e na eficiência do desenvolvimento e 
manutenção de sistemas e apresentadas considerações para o estudo 
e elaboração de uina estratégia para uma informatização rápida e 
ordenada de uma empresa. 



2.1 A Questão da Produtividade no Desenvolvimento de Sistemas 

O estudo da melhoria da produtividade de uma determinada organiza- 
ção requer que, antes de mais nada, seja estabelecido qual o enfo- 
que a ser adotado para o conceito de produtividade. 

Dentro da linha de engenharia de produção, de tradição tayl~rista, 
produtividade pode ser vista simplesmente como a quantidade produ- 
zida por unidade de tempo. Para um economista neoclássico, produ- 
tividade é a relação entre a quantidade de produção e a quantidade 
de um dos fatores de produção utilizados. Para um administrador de 
empresas, produtividade é a relação entre o lucro bruto e o inves- 
timento total [Costa87 I .  

A existência de mais de um conceito para o termo produtividade não 
significa que um deles possa estar correto e os demais errados. A 
diversidade de conceitos é consequência da existencia de diversos 
objetivos relacionados a diferentes agentes sociais, de acordo com 
sua classe social, sua relação com o pmcesso produtivo ou mesmo 
conforme suas ambiçoes individuais. 

Assim, conceitos tais como produtividade, eficácia, eficiência e 
desempenho s6 podem ser definidos em relação à existência de obje- 
tivos sobre os quais estes possam ser avaliados- 

Num cenário ideal, a área de informática de uma empresa deve ser 
submetida a diretrizes nas quais são determinados objetivos em 
termos da automação de seus escrit0rios. A automação dos escritó- 
rios de uma empresa tem, por sua vez, como objetivo a otimização 
dos processos administrativos, a fim de que possam ser alcancados 
outros objetivos, como por exemplo, o aumento da lucratividade da 
empresa. 

Uma parte do processo de automação dou escriturios de uma empresa 
envolve a implantação de siaternas de informa~ão. Esses sistemas 
devem ser capazes não s6 de automatizar os processos administrati- 
vos de nível operacional, mas também os vários níveis de funções 
gerenciais, nas quais são tomados os mais diversos tipos de deci- 



são. 

A produtividade da área de infornrática numa empresa, vista sob a 
ótica do desenvolvimento de sistemas de informação, pode ser então 
medida em termos do número de sistemas de informação implantados 
por unidade de tempo ou por unidade de qualquer outro recurso en- 
volvido na sua implantação (humanos, financeiros, etc ... ) .  Caso a 
empresa trate a área de informática como um centro de resultado, a 
produtividade pode também ser medida em termos de sua lucrativida- 
de. 

Tipicamente, as áreas de informática têm disponibilizado sistemas 
de informação para a empresa através de um processo produtivo pró- 
prio, ou seja, os sistemas de informação implantados são desenvol- 
vidos na própria empresa. Os recursos básicos utilizados num pro- 
cesso de produção desse tipo são os recursos humanos e tecnológi- 
cos ( hardwarw, sof tware e telecomunicações ) usados no desenvolvi- 
mento de sistemas. 

A informatiza~%o de uma empresa baseada no desenvolviwento próprio 
de seus sistemas de informação tem apresentado diversos problemas, 
o que tem levado A busca por soluções alternativas. 

Uma outra abordagem para o processo de informatizaqão de uma em- 
presa, que tem sido amplamente adotada, baseia-se na aquisição e 
implantação de sistemas de informaç%o empacotados. Nesses casos, a 
Eirea de informática ocupa, idealmente, um papel de consultoria in- 
terna, avaliando e apoiando a contratação e a implantação de tais 
produtos, utilizando, como principal recurso, seu quadro de pesso- 
al. 

Seja através de um processo produtivo próprio, ou no papel de con- 
sultoras na aquisição de sistemas empacotados, as áreas de infor- 
mática podem ter seu desempenho avaliado em função de conseguirem, 
com as soluções de inforrnatizacão por estas implantadas, atingir 
em maior ou menor grau aos objetivos que lhes são determinados. 

Para atingir aos objetivos de automação dos escritórios da empre- 
sa, a área de informática deve disponibilizar, em tempo Mbil, 



sistemas de informação que sejam capazes de fornecer as informa- 
ções necessárias & operação otimizada da organização e aos seus 
processos de tomada de decisão. 

Assim, alcançar com grau máximo aos objetivos determinados implica 
em implantar sistemas de informação que sejam eficazes. Disponibi- 
lizar em tempo hábil os sistemas de informação requeridos signifi- 
ca ser eficiente nos processos de desenvolvimento, manutenção ou 
aquisição e implantação desses sistemas. 

A eficácia de um sistema de informação pode ser vista como a capa- 
cidade que este tem de: 

* automatizar corretamente os processos administrativos 
por ele cobertos; 

* oferecer a seus usuários as informações requeridas ya- 
ra o desenvolvimento de suas funções. 

Existem vários aspectos que influenciam negativamente na eficácia 
de um sistema de informação. Um deles é a dificuldade de comunica- 
ção existente entre os usuários de um sistema e a equipe de desen- 
volvimento. Esta dificuldade se deve: 

* AB diferenças culturais entre as áreas envolvidas (as 
áreas de negócio da empresa e a de informática), in- 
fluenciadas pelas diferentes formações, pontos de vis- 
ta e terminologia; 

* à não ado~ão de métodos e técnicas formâis (ou semi- 
formais), para a especificação e validação  do^ requi- 



sitos de um sistema de informação. 

Outro aspecto que tem influenciado negativamente na eficácia dos 
sistemas de informação desenvolvidos é o baixo investimento feito 
na análise do problema. 

Frequentemente, os usuários de um sistema de informação não enten- 
dem verdadeiramente suas necessidades, pois conhecem seus proble- 
mas mas não conseguem perceber a real natureza destes. Por vezes, 
os métodos utilizados não induzem 2i abstração de detalhes e suas 
ferramentas não são próprias para a representação de problemas. 

Por sua vez, os técnicos envolvidos não são preparados para desen- 
volver a habilidade de analisar exaustivamente um problema, para 
só então definir a sua solução. 

Isto tem levado a um enfoque excessivamente tgcnico, rio qual são 
enfatizados aspectos referentes a como resolver o problema em de- 
trimento da análise dos aspectos relativo8 a q u a i s  são realmente 
os problemas a serem resolvidos e o que estes representam. 

O terceiro aspecto que tem influenciado, de forma negativa, na 
eficácia dos sistemas de informação 6 a falta de participação dos 
usuários no processo de informatização de suas funções. Os USU&- 
rios não são convidados a acompanhar o procemo de produção ou 
aquisição dos sistemas, o que tem levado à: 

* impossibilidade de se avaliar e garantir a aderência 
dos sistemas &s reais necessidades de seus usuários; 

* ocorrência de altas taxas de rejeição por ocasião da 
efetiva implantação dos sistemas. 

Eficiência na Desenval vimentu de S-istemas 
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A eficisncia do desenvolvimento de sistemas numa empresa pode ser 
avaliada em termos da rapidez com que esta consegue implantar seus 
sistemas de informação. 

Nesse sentido, dois aspectos devem ser ressaltados. O primeiro de- 
les diz respeito & importância da eficiencia não sO por ocasião do 
desenvolvimento e da implantação inicial de um sistema de info- L ma- 
ção, mas também durante toda a sua evolução. 

As empresas têm hoje grande dificuldade em manter atualizados seus 
sistemas de informação, 6. medida que suas necessidades evoluem e 
com a mesma velocidade em que essa evolução se dá. Em muitos casos 
os sistemas são desenvolvidos com razoável rapidez mas apresentam 
grandes dificuldades para evoluir rapidamente. 

Isto se deve ao fato de que as soluções tecnicamente adotadas na 
construção do.sistema, apesar de acelerarem o seu desenvolvimento 
inicial, não são adequadas para garantir a sua evolutibilidade. 

O outro aspecto a ser ressaltado é a importância da garantia do 
grau de correção com que as diversas versões de um sistema de in- 
formação são implantadas. Ao ser implantado um sistema de informa- 
ção, ou uma nova versão deste, deve-se ter certeza de que os pro- 
cessos por este automatizados estão corretos e, consequentemente, 
as informações produzidas &o corretas. 

Esta observação é justificada pelo fato de que não 5 essa a situa- 
ção encontrada em grande parte das empresas. Por diversas vezes, 
somente quando os sistemas se encontram em operação é que são de- 
tetadas muitas de suas falhas. 

Um fator que muito influencia na ineficiência do desenvolvimento e 
manutenção de sistemas é o pouco reaproveitamento de esforços. Is- 
so normalmente é justificado pela grande dificuldade encontrada na 
reutilização da codificação dos programas e no compartilhamento de 
dados. 

Além das dificuldades encontradas no reaproveitamento de esforços, 



a agilidade no desenvolviinento ou na manutenção de um si~terna de 
informação é fortemente influenciada pelo tempo dispendido na in- 
tegração do sistema desenvolvido, ou de sua nova versão, aos de- 

Lesa. mais sistemas de informação da emp- 

Isso porque, tipicamente, a cada novo sistema de informagão desen- 
volvido, ou nova versão, são consumidos esforços no sentido de: 

% resolver os problemas diretamente relacionados ao sis- 
tema propriamente dito; 

% integrar a solução adotada pelo sistema aos demais 
sistemas da empresa; 

* adaptar os out~os sistemas de informagão da empresa 
para se integrarem ao sistema desenvolvido. 

Outro fator de influência na velocidade do desenvolvimento e manu- 
tenção de sistemas diz respeito aos meios de produção adotados 
nesses processos. 

Os sistemas de informação têm sido de~envolvidos, normalmente, 
atraves de uma abordagem artesanal, com pouco ou nenhum apoio au- 
tomatizado, o que tem acarretado num processo pouco eficiente. 



2.2 Qualidade e Produtividade no Desenvolvimento de Sistemas 

Varios dos aspectos discutidos, que influenciam tanto na ineficá- 
cia como na ineficiência do processo de desenvolvimento de siste- 
mas, são consequência da pouca preocupação para com a garantia da 
qualidade nesse processo. 

Garantir a qualidade no desenvolvimento de um sistema de informa- 
ção significa buscar, a todo instante, a certeza de que se está 
adotando a solução mais adequada para o problema. 

A garantia da qualidade pode ser obtida atraves de um processo 
contínuo de avaliação de qualidade dos produtos, intermedi8rios 
(planos, modelos, projetos . . . ) ou definitivos (programas, esque- 
mas de banco de dados, esquemas de segurança . . . ) ,  obtidos durante 
o processo de desenvolvimento de cada sistema. 

O processo de avaliação da qualidade envolve a participagão de to- 
dos aqueles que possam influenciar nas decisões tomadas durante o 
projeto e que, portanto, tendem a dar a direção mais adequada a 
este. Isso requer um profundo envolvirnento dos usuários do sistema 
e de thnicos especialistas, o que garante a adequabilidade do 
sistema desenvolvido e, consequentemente, a eficácia do processo. 

A eficiência no desenvolvimento e na manutenção dos sistemas é 
também alcançada quando se adota uma filosofia de garantia de qua- 
lidade nos projetos. Isso porque desenvolver com garantia de qua- 
lidade significa detetar falhas no p~oduto o mais cedo possível 
evitando, ao longo do projeto, retornos a etapas anteriores para a 
reexecução de algumas atividades. 

A produtividade, vista sob a Otica do custo do desenvolvimento de 
um sistema, é também beneficiada ao se adotar uma política de ga- 
rantia de qualidade- O custo da correção de falhas num sistema 
cresce exponencialmente à medida em que o projeto avança em dire- 
ção $6 suas fases finais. Com a deteção antecipada de falhas é 

possível minimizar-se o custo de sua correçã~. 



Assim, mesmo quando considerado o custo adicional que os mecanis- 
mos formais para a garantia da qualidade de um sistema podem tra- 
zer para um projeto, a economia proporcionada pela antecipação da 
deteção de falhas viabiliza todo o processo. 

Outro tipo de custo que pode ser reduzido, a partir de una efetiva 
garantia de qualidade nos projetos, é o custo da manutenção dos 
sistemas. A manutenção corretiva dentro de um ambiente de controle 
total de qualidade tende a desaparecer. 

Por sua vez, a manutenção adaptativa, de caráter evolutivo, tende 
a ser facilitada se ao ser desenvolvida a versão inicial do siste- 
ma for enfatizada a qualidade de alguns aspectos de natureza t6c- 
nica que tendem a facilitar a rápida modificação dos componentes 
de um sistema. 

A dificuldade de evolução dos sistemas de info~mação de uma empre- 
sa tem levado a que, em alguns casos, o custo de manutenção destes 
seja decrescente ao longo de sua vida útil. Apesar de parecer que, 
ao se atingir tal ponto, os sistemas convergiram para o perfeito 
atendimento dos requisitos esperados, este pode ser um sintoma de 
que, em função das dificuldades encontradas na sua manutenção, 
tais sistemas já não evoluem de acordo com as necessidades da ein- 
presa, o que pode vir a acarretar elevados custos de oportunidades 
de mercado. 



2.3 Melhorando a Produtividade do Desenvolvimento de Sistemas 

A análise dos diversos fatores que influenciam na produtividade do 
processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas, avaliada sob 
a ótica da eficácia dos sistemas desenvolvidos e da eficiência 
desses processos, indica que esta pode ser melhorada a partir da 
adoção das seguintes ações. 

Estabelecimento de um Modelo GI-Znbal de S i s t emas  

Esta ação tem como objetivo minimizar o tempo e os cus- 
tos de integração dos sistemas de informação. O investi- 
mento inicial feito no sentido de se desenvolver um mo- 
delo global de sistemas é compensado pela redução do es- 
forço de desenvolvimento de mecanismos especiais para a 
viabilização da troca de inforrnaç8es entre sistemas. 

Estabelecimento de u112 Mudelu Global de In fumna~Ges  

Esta ação objetiva reduzir os custos associados a exis- 
tência de redundâncias não controladas de dados. O tempo 
gasto na análise prévia das necessidades globais de in- 
formação é compensado pelos ganhos alcançados através do 
compartilhamento de dados entre os diversos sistemas da 
empresa. 

L k f i n i ç â b  de uma Arqu i t e tu ra  para o s  S i s t emas  

Através desta ação busca-se viabilixar a reutilização de 
esforços através do estabelecimento de uma estrutura pa- 
dronizada para a implementação dos sistemas e de um con- 
junto de recursos de infraestrutura, prédefinidos, que 
possam ser utilizados por todos os sistemas. 



O objetivo desta ação é estabelecer uma organizacão para 
o processo de desenvolvimento de sistemas. Coin uma es- 
trutura clara para o processo, baseada em métodos for- 
mais que façam uso de modelos, torna-se mais fácil a co- 
municação entre a equipe de desenvolvimento e os usuá- 
rios do sisteina estimulando, assim, a sua participação 
no processo. O estabelecimento de uma estrutura padrão 
para o processo de desenvolvimento de sistemas ofepece 
ainda uma base para a gerência (planejamento e controle) 
efetiva dos projetos. 

Esta ação visa estabelecer uma base para o desenvolvi- 
mento integrado de sistemas de informaçZío viabiliaando o 
cornpartilhamento de dados. O desenvolvimento de sistemas 
feito num ambiente de dados administrados requer-o reco- 
nhecimento, por parte da empresa, de que os dados são 
recursos de grande valor e devem, portanto, ser adminis- 
trados. A administração deve se dar tanto a nível de mo- 
delo quanto a nível da implementação fisica d o ~  dados em 
bancos de dados. 

Com esta ação procura-se envolver os usuários no proces- 
so de informatização da empresa, não apenas definindo e 
avaliando os sistemas de informação em desenvolvimento, 
mas também desenvolvendo diretamente parte destes, o que 
tende a tornar os sistemas mais eficazes e o processo 
mais eficiente. 



Iinpl an tação  d e  Fermmc?n tas Au toma t i z a d a s  

O objetivo desta ação é otimizar as atividades de desen- 
volvimento e manutenção de sistemas através do estabele- 
cimento de um ambiente totalmente automatizado. A auto- 
mação viabiliza a adogão de metodos formais, normalmente 
baseados em modelos gráficos para a comunicação de 
idéias, e provê a construção automática (ou semiautomá- 
tica, em alguns casos) de programas e bancos de dados. 

Estabe lec imento  de  wn Repnsi tcirio CQJB Dados sobre  o s  
Sistemas 

Esta ação tem por objetivo viabilizar a reutilização de 
componentes através da disponibilizacão de um repositó- 
rio de dados com informações, das mais diversas nature- 
zas, sobre os sistemas desenvolvidos ou em desenvolvi-- 
mento. 

As açses acima relacionadas podem ser classificadas, de acordo com 
a sua natureza, nas seguintes áreas: planejamento, organização e 
automação. Essas acões, dependendo de sua natureza, buscam alcan- 
çar objetivos gerais conforme descrito a seguir. 

PJ ane jamen t o As ações relacionadas ao planeja- 
mento buscam garantir a globalida- 
de e a integração das soluçõe~ 
adotadas no processo de informati- 
zação da empresa. 

As ações relacionadas ZL organiza- 
ção vismn estabelecer u.ma disci- 
plina, dentro do princípio da ga- 



rantiã da qualidade, para os pro- 
cessos de desenvolvimento e manu- 
tenção de sistemas. 

As ações para automação têm como 
objetivo disponibilizar, a todos 
aqueles envolvidos no desenvolvi- 
mento ou manutenção de sistemas, 
um ambiente dotado do mesmo nível 
de informatização que se deseja 
levar & empresa como um todo, 

As ações que devem ser tomadas, classificadas em funçgo de sua na- 
tureza (planejamento, organização e automação), podem ser estrutu- 
radas segundo um modelo de referência, 

Todas as ações tomadas, independente de sua natureza, devem estar 
perfeitamente integradas e sincronizadas, sob o risco de consumi- 
rem muitos recursos e trazerem poucos resultados. 

A integração deve se dar tanto entre as a~ões de diferentes cama- 
das (integração vertical) quanto entre aquelas que são de mesma 
natureza e que, portanto, pertencem A mesma camada (integração ho- 
rizontal). 

A integração vertical pode ser alcancada quando se consegue orga- 
nizar e instrumentalizar a informatização da emgreBa com ferramen- 
tas que agilizem o processo de desenvolvimento dos sistemas plane- 
jados. Já a horizontal pode ser alcançada através de ações que ga- 
rantam a integração das ações em cada nível do modelo de referên- 
cia. 

Na camada de planejamento as ações devem ser conduzidas visando 
garantir a total compatibilidade entre os diversos tipos de planos 
elaborados. 

Na camada de organização, a integração horizontal pode ser alcan- 
~ a d a  através de ações que integrem a estruturação do processo de 



desenvolvimento de sistemas, feito tanto por técnicos especializa- 
dos como pelos próprios usuários dos sistemas, com a administração 
das informações. 

A integração horizontal das a~ões de automação pode ser obtida a 
partir da garantia de conectividade entre as ferramentas adotadas. 
Essa conectividade fica assegurada se as ferramentas adotadas fo- 
rem compativeis umas com as outras. 

O sincronismo buscado entre as ações adotadas deve obedecer aos 
seguintes princípios: 

* conhecer, de antemão, as necessidades de informatiza- 
ção da empresa, seus principais requisitos de informa- 
ção e as principais características dos sistemas de 
informação necessários; 

* organizar-se da forma mais adequada para desenvolver 
(ou adquirir) e implantar, com o máximo de produtivi- 
dade, tais sistemas de informação; 

:f: estabelecer uma base tecnol0gica automatizada para o 
rápido desenvolvimento e integração dos sistemas de 
informação planejados, que seja coerente com o modelo 
de organização adotado para o processo de desenvolvi- 
mento definido. 

O modelo de referência sugerido apóia-se nos modelos,apresentados 
por alguns fornecedores de produtos, normalmente denominados de 
a r q u i t e t u r a  a b e r t a ,  nos quais os diversos recursos tecnológicos 
envolvidos na informatização de uma empresa são organizados em ca- 
madas, em função da natureza de seus componentes. 

O modelo apresentado estende as a r q u i t e t u m s  a b e r t a s  de fornecedo- 
res criando sobre estas novas camadas. Tais camadas são relativas 
as a~ões tomadas pelos componentes humanos que participam do am- 
biente e são necessárias à complementação das arquiteturas de for- 
necedores formadas por componentes apenas de natureza tecnolbgica. 



3. Planejamento de Sistemas de Informação 

Num momento em que a qualidade e a produtividade são fatores pri- 
mordiais para tornar uma empresa competitiva em seu segmento de 
mercado, as ações empresariais não podem estar sujeitas a improvi- 
sações tais como a aquisição indiscriminada de computadores pesso- 
ais e o desenvolvimento de sistemas isolados, 13 fundamental que 
cada ação tomada seja cuidadosamente planejada de forma a estar 
perfeitamente articulada com as que a antecederam e com as que a 
irão suceder. 

Através da definição de um plano estratggico as empresas têm bus- 
cado, formalmente, antecipar e articular ações que possam garantir 
a sua sobrevivência e o seu crescimento. Buscam também estabelecer 
mecanismos de acompanhamento que permitam aju~tes em função de mu- 
danças conjunturais. 

Associados estrategia de crescimento de uma empresa estão seus 
sistemas de informação. Estes desempenham um papel cada vez mais 
decisivo em relação ao sucesso da implementacão das estrategias de 
uma empresa e devem, portanto, ser também criteriosamente planeja- 
dos. 

Neste capítulo são apresentados e discutidos conceitos relativos a 
como uma organização pode determinar os sistemas de informação que 
lhes são necessários e mais adequados. 

Para tanto, a questão do planejamento estratégico de sisteinas de 
informação é analisada em termos de seus objetivos, das caracte- 
rísticas das metodologias existentes e da sua aplicação nas empre- 
sas. Adicionalmente, é também apresentada -uma estratggia para o 
estabelecimento de uma arquitetura de sistemas de informação. 



3.1 Planejamento Estratégico de Sistemas de Informação 

Ao se iniciar o estudo do planejamento estratégico de sistemas de 
informação, a primeira questão a ser levantada diz respeito ao que 
são sistemas de informação. 

Apesar de não existir uma definição formal e universal, sistemas 
de informação podem sep vistos como sendo o esforço organizado pa- 
ra prover informações que permitam a uma empresa tomar decisões e 
operar CDias851- 

O planejamento estratégico de sistemas de informação é a definiçZio 
de uma estrutura de sistemas de informação que, operando de forma 
integrada, traga os maiores benefícios possíveis ZI organização 
ajudando-a a operar e a tomar decisões de uma maneira eficaz. Isto 
é feito, tipicamente, através da identificação das necessidades de 
informação e da definição de quais os sistemas de informação ne- 
cessários para provê-las. 

Mesmo não sendo apenas dependente do uso de computadores, o suces- 
so de um sistema de informação é fortemente influenciado pela for- 
ma através da qual esta tecnologia é utilizada na sua implantação. 
Isto tem levado algumas empresas a planejarem seus sistemas de in- 
forma&~ em função do suporte tecnológico disponível ou projetado. 

O que se pode observar, nesses casos, é uma inversão de valores. 
Planeja-se o desenvolvimento ou evolução dos sistemas de informa- 
ção em função dos meios disponíveis ou projetados para o seu de- 
senvolvimento e operação, em lugar de determinar quais sistemas de 
informação são necessários para garantir o sucesso da implementa- 
ção das estratégias empresariais. 

O planejamento estratégico de sistemas de informação deve ser, 
portanto, uma extensão natural do planejamento estratégico da em- 
presa. Deve ainda envolver o perfeito entendimento de seus negó- 
cios, objetivos, estilo gerencial e ambiente externo a esta. 

Existem, entretanto, uma série de dificuldades na elaboração e ge- 



rência de um plano estratégico de sistemas de informação. Bowman 
aponta que os principais problemas que podem ser encontrados são 
[Dias85 1 : 

* assegurar que os esforços dispendidos na área de sis- 
tema~ de informação sejam de fato  consistente^ com as 
estratégias, políticas e objetivos da organização como 
um todo; 

* proporcionar uma estrutura de serviços na área de sis- 
temas que responda adequadamente tanto as necessidades 
urgentes, a curto prazo, quanto aos desafios de longo 
prazo ; 

* proporcionar a alocação equilibrada de recursos entre 
as diversas aplicações que, por muitas vezes, são con- 
correntes entre si; 

* selecionar e usar metodologias adequadas para determi- 
nar requisitos e alocar recursos. 

Um aspecto importante no processo de planejamento estratégico de 
sistemas de informa&io é a preocupação quanto ao alcance dos sis- 
temas de informação planejados dentro da eistrutura gerencial da 
empresa. 

A delegação de autoridade sobre tarefas numa empresa toma como ba- 
se o estabelecimento de um conjunto de fluxos de controle e de in- 
formações, e envolve a tomada de decisões em vários níveis [Gil- 
lenson847. 

Diz-se que os controles fluem "de cima para baixo" (dos níveis 
hierárquicos mais altos para os mais baixos), enquanto que as in- 
formações fluem "de baixo para cima" (dos níveis hierárquicos mais 
baixos para ou mais altos). Decisões são tomadas em cada um dos 
níveis, a fim de garantir o contínuo fluxo de controles e de in- 
formações. 



Existem três níveis de tomada de decisão para os quais devem ser 
avaliadas as necessidades de informação, por ocasião de um plane- 
jamento estratégico de sistemas de informação: 

Estratégicci Decisões tomadas neste nível são muito 
abrangentes. Gerentes com esta posição 
hierárquica numa empresa definem diretri- 
zes e estabelecem prioridades com um ho- 
rizonte que pode ser medido em anos. 

T a t  i co Decisfies tomadas neste nível estão dire- 
tamente relacionadas A s  diretrizes deter- 
minadas no nivel estratégica. Gerentes 
posicionados neste nivel hierArquico pla- 
nejam e organizam os recursos necessários 
ZL implementação das estrategias defini- 
das, através de programas de açáo com ho- 
rizontes que podem ser medidos em meses. 

Operaciuna1 Decisões tomadas neste nível são parte da 
implementação das decisões tomadas a ní- 
vel estratégico. Gerentes e tkcnicos 10- 
tados neste nivel administram e/ou execu- 
tam funções especificas, que têm abran- 
gência restrita, mas que mantêm a empresa 
em operação. O horizonte de suas decisoes 
pode ser medido em dias. 

Sistemas de informação devem ser planejados não só para suportar 
os fluxos de controle e de informa~ões entre os diversos níveis 
hierárquicos, mas também para apoiar a tomada de decisõe~ em cada 
um desses níveis. 

Nesse sentido, duas estratégias para o planejamento estratégico de 
sistemas de informação podem ser adotadas : defensiva e ufensi va. 



O planejamento de sistemas de informação feito segundo uma estra- 
tégia defensiva envolve a identificação e definição de sistemas 
voltados tipicamente Zi administração eficiente dos recursos exis- 
tentes na empresa. 

A estratégia ofensiva refere-se ao planejamento de sistemas que 
possam apoiar a criação de novos produtos ou de novas estratégias 
de participação da empresa em seus mercados. 

A determinação da estratégia adotada afeta diretamente o processo 
de planejamento estratégico de sistemas de informação para a em- 
presa. A opção por uma estratégia ofensiva faz com que os sistemas 
de informação planejados sejam levados, inclusive, a apoiar o pro- 
cesso de planejamento da empresa, 

Nestes casos, a área de planejamento tende a buscar oportunidades 
de negócio, num primeiro instante, a partir da análise da melhoria 
da capacidade da empresa e, consequentemente, de seus sistemas de 
informação. 

O apoio dos recursos de informática no processo de planejamento 
empresarial faz com que a comunidade de planejadores passe a tra- 
tar a especificação dos requisitos dos sistemas de informação como 
um passo do processo, naturalmente subsequente à identificação dos 
objetivos desejados e à definição do ambiente a partir do qual es- 
tes poderão ser alcançados. 

Desta forma, e possível obter-se um elevado grau de integração en- 
tre o planejamento estratégico da organização e o de seus sistemas 
de informação. 

McFarlan observou que as empresas que planejam formalmente seus 
sistemas de informação possuem CDias351: 

% aplicações de boa qualidade nas áreas críticas da or- 
ganização; 

% bom nível de serviços de processamento de dados; 



* aplicações inovadoras; 

* e f i các i a  e ccmfiabilidade nas operaqijes de processa- 
mento de dados. 



3.2 Metod.ologias para Planejamento Estratégico de Sistemas 

As metodologias para planejamento estrat6gico de sistemas de in- 
formação tem como objetivo a definição de um conjunto de sistemas 
de informação para os quais são definidos, de uma maneira geral, 
seus principais requisitos. As diferenças encontradas entre elas 
são função da estratégia adotada para se alcançar tais objetivos. 

Algumas similaridades, entretanto, podem ser encontradas nas es- 
tratégias utilizadas por diferentes metodologias, o que faz com 
que estas possam ser classificadas conforme descrito a seguir. 

Metodo log ias  Baseadas n a  Angl i s e  c?e Procressos 

AB metodologias deste tipo (BSP, Proplan, TPS, APX, PAC) 
[Torres891 concentram-se na anglise dos processos envol- 
vidos nos negócios da empresa. 

Processos podem ser vistos como grupamentos de ativida- 
des e decisões necessirírias para gerenciar cada um dos 
recursos da organização. Segundo as metodologias desta 
classe, como os processos se mantêm relativamente inal- 
terados ao longo do tempo, os requisitos de informação 
deles derivados refletem as necessidades não transitó- 
rias da organização. 

A orientação a processos, entretanto, leva a uma visão 
das necessidades de sistemas de informação voltados mui- 
to mais para a operação da empresa do que para a sua ge- 
rsncia. As questões de ordem estratégica não são profun- 
damente analisadas uma vez que os executivos participan- 
tes não são estimulados a questionar, estrategicamente, 
os negócios da empresa, não sendo estabelecida, assim, 
uma base para a determinação do papel dos sistemas de 
informação como apoio implementação de tais estraté- 
gias CTorres891. 



Com relacão &s alternativas apresentadas, pode-se obser- 
var que Proplan, TPS e APX são simplificaç0e~ do BSP 
criadas, provavelmente, para viabilizar a aplicação de 
uma metodologia para planejamento estratégico de siste- 
mas de informação para fins ou situações específicas. 

PAC, por sua vez, é também bastante similar ao BSP ten- 
do, entretanto, algumas preocupações para com a análise 
de fatores críticos de sucesso. O processo 8 bastante 
abrangente e objetivo mas reforça, porém, as funções já 
existentes na organização. 

As rnetodologias deste tipo (Engenharia da Informação 
CNeto881, EwIM CParker851) concentram-se na análise das 
necessidades de informação para o de~~envolvimento dos 
negócios da empresa. 

Para tanto, o elemento bgsico considerado é o dado. Es- 
sas metodologias tratam o dado como um recurso de grande 
valor para as organizações, colocando-o no mesmo nível 
de importância que os recursos humanos, financeiros, ma- 
teriais, etc. Dados devem ser, portanto, planejados, ad- 
quiridos e administrados. 

São considerados aspectos importantes na utilização des- 
sas metodologias o estudo de  característica^ dos dados 
tais como suas propriedades e interrelacionamentos. 

Associada ao conhecimento de tais características está a 
capacidade da organização em adquirir informações. Os 
executivos de uma empresa estão envolvidos com o acesso 
e a manipulação de infor*maçÕes que possam ser transfor- 
madas em novos conhecimentos em proveito da organização. 

Segundo as metodologias deste tipo, o planejamento es- 
tratégico de sistemas de informação feito sobre um mode- 



10 de informações empresariais, garante a estabilidade e 
a capacidade de evolução de seus sistemas de informação. 

Estas metodologias pressupõem, ainda, o estabelecimento 
de um banco de dados global para a empresa e de uma es- 
trutura formal para a administração dos dados e do banco 
de dados da empresa. 

Metodologia Baseada em Fa t ~ r e s  Críticsos de S u c e s s ~  

De acordo com esta metodologia (Fatores Críticos de Su- 
cesso [Torres8Cfl), os requisitos dos sistemas necessi5- 
rios & organização podern ser obtidos solicitando-se, a 
seus usuários, que definam os fatores que são críticos 
para o seu sucesso como ferramenta de apoio & execução 
de suas funç5es. Os fatores críticos apontados são usa- 
dos, então, para orientar o desenvolvimento ou evolucão 
dos sistemas de informação. 

Esta abordagem não caracteriza uma metodologia completa 
para o planejamento estratggico de sistemas de informa- 
ção. A sua maior utilidade está na identifica~ão de sis- 
temas de apoio Zt decisão para executivos da média e alta 
administração e não na definição de um modelo integrado 
de sistemas de informação que possam apoiar inclusive os 
níveis mais operacionais da organização. 

Metodoiogias Baseadas na Anál i se  Normatit-a 

As metodologias deste tipo (BIAIT, BICS) CZachman823 ba- 
seiam-se na ~imilaridade fundamental existente entre aa 
classes de sistemas administrativos encontrados nas em- 
presas. As metodologias levam a um conjunto de requisi- 
tos prescritivos e normativos associados a um modelo pa- 
drão de sistemas. 

Em função disso, a análise das necessidades de sistemas 



de informação conceatra-se na adaptacão dos requisitos 
normat ivos às necessidades específicas da empresa, não 
contidas no modelo padrão de sistemas proposto. 

BIAIT e BICS têm uma abordagem bastante simples e obje- 
tiva e servem, pelo menos, para a determinação de uma 
lista de verificação para a pesquisa de sistemas de in- 
formação potenciais. 

A padronização adotada como princípio básico não atinge, 
entretanto, a um grande objetivo estrategico das empre- 
sas atualmente que é a sua constante di£erenciação. Esta 
deve se dar tanto em termos de produtos e serviços ofe- 
recidos, quanto em relação à sua estrutura operacional 
logistica, s que está diretamente relacionado a seus 
sistemas de informação. 

Existem ainda dois aspectos a serem analisados nas metodologias 
apresentadas. O primeiro deles diz respeito à falta de uma aborda- 
gem sistemática para a orientação estratégica do uso da informáti- 
ca. 

Apesar de todas as metodologias apresentarem preocupações para com 
as questões que são relevantes para a alta administração da einpre- 
sa, apenas algumas delas apresentam uma sistemática que vise vin- 
cular a pesquisa de possíveis aplicações da tecnologia de informa- 
ções as estratégias empresariais. 

O outro aspecto refere-se ao fato de que as metodologias são ex- 
cessivamente voltadas para dentro da empresa, ou seja, para seuB 
processos, funções e dados. A aplicação da tecnologia de informa- 
tica, como instrumento de efetivo apoio & implementação das estra- 
tkgias empresariais, fica assim pige judicada, já que primeiro são 
normalmente tratadas as funções básicas, normalmente de nivel ope- 
racional, que demandam um esforço maior mas que nem sempre são 
fundamentais para a competitividade da empresa. 



3.3 Aplicação das Metodologias 

A evolução dos sistemas de informacão de uma empresa pode ser ana- 
lisada 5 luz do processo atraves do qual as organizações se adap- 
tam 3s mudanças. Este processo se dá na forma de uma sequ2ncia 
previsível de estágios, através dos quais a organizacão e gradati- 
varnente conduzida. 

De uma maneira geral, qualquer modificação numa empresa inicia por 
uma etapa de introdução da mudança, evoluindo para a expansão e 
seguindo para a sua consolidação e maturidade. Como os mesmos es- 
tágios devem ser percorridos por todas as organizações, torna-se 
possível aproveitar as experiências vividas por aquelas que já 
chegaram aos estágios mais avançados. 

Esta teoria tem sido usada nas ááras de ciências sociais e admi- 
nistração de organizações para explicar vários fenomenos e pode 
ser usada para analisar a evolução do processo de informatização 
de uma empresa. Este processo, assim visto, pode ser decomposto em 
seis estágios CNolan791: 

I. Iniciação 
11. Contágio 
111. Controle 
IV. Integração 
V. Administração de Dados 
VI. Maturidade 

Atravessando estes estágios, a empresa passa de uma fase voltada 
essencialmente para o computador (estágios 1 a III), para uma ou- 
tra fase em que o enfoque central é a informaçZo (estágios IV a 
VI), 

A abordagem baseada em estágios de crescimento, apesar de não se 
caracterizar como uma metodologia para o planejamento estrat6gico 



de sistemas de informação, pode ser usada como uma estrategia para 
a informatiaação de uma empresa. 

Quando esta se encontra, entretanto, no último estágio de evolu- 
ção, o planejamento e controle de processamento de dados são fei- 
tos baseados num plano estratégico de sistemas de informação. 

Existem dois fatores que influenciam na passagem da empresa para 
esse último estágio: infusão e di fusEu .  

A infusão diz respeito ao grau em que a tecnologia de informática 
penetra na organização em termos de impacto e importância. Uma em- 
presa com elevado grau de infusão considera a tecnologia de infor- 
mação crucial para os seus negócios. Uma empresa com baixo grau de 
infusão vê a informática apenas como uma base para a sua organiza- 
ção. 

Tradicionalmente, a tecnologia de informática tem sido colocada 
nas empresas com fins tático-operacionais (baixa infusão). Apena~ 
recentemente, um grande número de empresas tem procurado fazer de 
seus recursos de informática instrumentos para a realicaç%o de mu- 
danças na sua postura competitiva (alta infusão). 

O conceito de difusão refere-se descentralizaçSo ou ao grau de 
disseminação da informstica na organização. Uma empresa com baixo 
nível de difusão tem a sua estrutura de processamento centralizada 
tanto em termos de equipamentos e serviços quanto organizacionais. 
Uma empresa com alto nivel de difusão tem grande parte de seu pro- 
cessamento de dados distribuído, assim como a responsabilidade pe- 
la gestão e controle de seus sistemas de informação. 

A influência destes fatores (infusão e difusão) no planejamento 
estratégico de sistemas de informação pode ser observada através 
da correlação existente entre os seus graus de aplicação na empre- 
sa e a estrategia por esta adotada para o planejamento de sistemas 
de informação CSullivan851. 

A correlação se dá em função da adequabilidade das técnicas de 
planejamento estratégico de sistemas de informação 88 caracterís- 



ticas da empresa, determinadas a partir da combinação destes fato- 
res, conforme o quadro abaixo. 

Difusão Infusão Estratégia para Planejamento 

baixa baixa Estágios de Crescimento 

baixa alta Análise de Processos 
Análise Normativa 

alta baixa Fatores Críticos de Sucesso 

alta alta EclBtica 

De acordo com o quadro acima, diferentes estrategias para planeja- 
mento de sistemas de informação devem ser adotadas para ernpresas 
em diferentes estágios de evolução e com diferentes graus de infu- 
são e difusão. 

Assim sendo, as empresas mais tradicionais, nas quais são encon- 
trados baixos níveis de infusão e difusão, o planejamento estraté- 
gico de sistemas de informação e a sua evolugão deve ser feita de 
acordo com a estratégia de estágios de evolução. 

Para as empresas que já alcançaram o estágio de maturidade e nas 
quais os recursos de informação tornaram-se mais estrategicos, o 
planejamento estrategico de sistemas de informação deve ser feito 
atravês de metodologias baseadas na análise de processos ou na 
análise normativa. 

Nas empresas nas quais os recursos de informação estão altamente 
difundidos, mas ainda não são considerados cruciais para seus ne- 
gócios, a met~dologia recomendada B a baseada na análise de fato- 
res críticos de sucesso. 



Finalmente, para as empresas que já atingiram um elevado grau de 
percepção do valor estratégico dos recursos de informação e, além 
disso, já possuem uma estrutura de processamento bastante dissemi- 
nada, faz-se necessária uma estratégia eclGtica, individualizada 
para as características específicas da organização. 

Nestes casos, as metodologias orientadas 5 análise de informações 
oferecem uma base consistente para a determinação da estrategia a 
ser adotada, uma vez que o planejamento estratégico de sistemas de 
informação baseado nestas metodologias: 

enfatiza as necessidades de informação nus diversos 
níveis de decisgo (estratégico, tático e operacional); 

pode ser mais facilmente relacionado 5s estratggias 
empresariais; 

* relaciona dados e funçiies as necessidades de informa- 
ções estratégicas para a empresa; 

* leva a um modelo de sistemas de informação mais está- 
vel e mais claro, o que facilita a sua evoluç%o. 



3.4 Arquiteturas de Sistemas 

Apesar de, na maioria dos casos, as organizações não possui- 
rem formalmente uma arquitetura para seus sistemas de infor- 
mação, o desenvolvimento de sistemas se dá, de fato, dentro 
de um conjunto mínimo de regras que são estabeleci da^, nor- 
malmente, de maneira empírica. 

Ao longo dos anos, as organizações e a propria tecnologia de 
informações têm evoluído aceleradamente, o que tem causado, 
além da modificação dos antigos requisitos de informacão da 
empresa como um todo, ou de parte dela, a definição de novos 
requisitos. 

Toda essa evolução modificou o próprio perfil do desenvolvi- 
mento de sistemas, exigindo uma mudança de postura por parte 
dos profissionais da área, que devem passar, a partir desse 
ponto, a atuar muito mais no planejamento e na organização do 
desenvolvimento de sistemas do que na sua execução propria- 
mente dita. 

Entre os novos papéis que devem ser desempenhados pela área 
de informática está o de definir formalmente uma arquitetura 
de sistemas para a empresa. No entanto, a definição de uma 
arquitetura de sistemas não pode mais ser vista apenas como 
uma atribuição simplesmente técnica, uma vez que esta deve 
envolver considera~ões a respeito das  característica^ do ne- 
gócio e de sua estratégia como um todo. Consequentemente, a 
sua definição não é um fim em si mesmo, mas sim uma forma de 
se aperfeiçoar o uso da tecnologia da informação em benefício 
da organização. 

Uma arquitetura de sistemas pode ser definida como um conjun- 
to de políticas e regras para o uso da tecnologia de informá- 
ticà. Deve ser considerada como um modelo de referencia uti- 
lizado para orientar o desenvolvimento de sistemas de infor- 
mação na empresa. 



Uma boa arquitetura de sistemas deve dar cobertura a três as- 
pectos CMcNurlin88jl: 

Suporte a Diversos Fluxos de Informações 

Existem cinco diferentes tipos de fluxos de comunicação 
que podem ser encontrados numa empresa CMintzberg831. Os 
fluxos de comunicação estão diretamente relacionados ao 
prbprio funcionamento da organização e são os seguintes: 

Fluxos de Autoridade Formal 

As empresas funcionam de acordo com os fluxos deste 
tipo. As primeiras arquiteturas de sistemas de pro- 
cessamento de dados eram voltadas para suportar es- 
ses tipos de fluxos de informação. Visavam a conso- 
lidação de dados em  agregado^ que permitissem uma 
visão geral de uma área da empresa. 

Fluxos de Atividades Regulamentadas 

Os fluxos deste tipo envolvem informa~ões predef i- 
nidas e caracterizam-se por serem orientados 8s 
transações que constituem os neg6cios fim da empre- 
sa. 

Fluxos de Comunicação Informal 

Fluxos deste tipo dão suporte 8 comunicaçFio entre 
as diversas áreas da empresa e desta com o mundo 
exterior. 



Fluxos de Apoio a Grupos de Trabalho 

O funcionamento das organizações envolve um conjun- 
to de atividades executadas por grupos distintos e 
bem definidos em sua funcionalidade. Para suportar 
os fluxos de informação internos aos grupos de tra- 
balho, os sistemas de informaç3o, incluindo os sis- 
temas especialistas, devem ser empacotados em esta- 
ções de trabalho inteligentes que facilitem a troca 
de informações intra e entre grupos. 

Fluxos de Apoio à Tomada de Decisões Eventuais 

Fluxos desta natureza são orientados a disponibili- 
zação, no momento adequado, das informações dispo- 
níveis para quem delas necessitar para tomar alguma 
decisão. Em muitos cãsos, os fluxos deste tipo ne- 
cessitam da busca e seleção de informações textuais 
de diversas fontes. 

Uma arquitetura de sistemas deve estar preparada para 
fornecer o suporte adequado a cada um dos cinco tipos de 
fluxos de comunicação que podem ser encontrados numa em- 
presa. 

Capacidade de ser Observada sob Diferentes Enfoques 

Uma arquitetura de sistemas pode ter significados dife- 
rentes para pessoas diferentes, dependendo do seu rela- 
cionamento com a tecnologia de informação. 

Existindo, potencialmente, uma grande variedade de pon- 
tos de vista distintos, considera-se que uma arquitetura 
de sistemas 6 boa na medida em que esta auxilia as pes- 
soas a discutirem a seu respeito em uma linguagem com- 



preensível a todos os envolvidos, independentemente de 
suas áreas de atuação ou atribuições profissionais. 

Uma boa arquitetura de sistemas deve permitir sua obser- 
vação sob diferentes enfoyues, ou planos, conforme des- 
crito a seguir [Sachman871. 

Definições de Objetivos e Abrangência 

Estas d-efinições têm como objetivo auxiliar aos 
executivos e profissionais de sistemas a discutir a 
arquitetura de acordo com a terminologia das áreas 
de negócio da empresa. Caracterizam-se pela descri- 
ção da abrangência e dos objetivos dos sistemas de 
informação da organização. 

Modelos de Negócios 

Estes modelos caracterizam-se por apresentar os 
sistemas de informação de acordo com uma visão em- 
presarial dos negócios da organização e segundo a 
ótica dos usuários. São a base para a contratação 
de projetos para o desenvolvimento de sistemas de 
informação. 

Projetos dos Sistemas de Informações 

Representam a visão dos projetistas dos sistemas de 
informações. São usados como base nas negociações 
entre projetistas e usuários das sistemas. 

Modelos de Tecnologia 

Estes modelos descrevem como os projetos deverão 
ser implementados em termos das tecnologias que de- 



verão ser utilizadas na construção e operação dos 
sistemas de informação. 

Betalhamento dos Projetos 

Detalham os aspectos da representação dos componen- 
tes dos sistemas tais como dados, processos e redes 
de comunicação. 

Funcionamento dos Sistemas 

Descrevem como os sistemas efetivamente funcionam. 

Reavaliação das Areas de Negócio 

A definição de uma arquitetura de sistemas não envolve 
apenas a formalização de procedimentos para os t6cnicos 
de desenvolvimento. Mais do que isso, a arquitetura é a 
padronização para o uso eficiente da tecnologia de in- 
formática em benefício da empresa. 

Deste modo, ao ser definida uma arquitetura de eistemas, 
deve ser avaliado o que as novas tecnologias de informá- 
tica podern oferecer 5 o~ganização em termos de lucros 
diretos ou indiretos de seu uso. Uma vez identificadas 
as oportunidades de aplicacão dessas tecnologias, estas 
devem ser planejadas de forma que se possa obter os má- 
ximos benefícios possíveis com a sua utilização. 

A definição de uma nova arquitetura de sistemas deve 
também ser encarada como a oportunidade para que os ne- 
gócios da empresa sejam repensados & luz das alternati- 
vas de uso da tecnologia de informática. 

Assim, o projeto da nova arquitetura pode também ter co- 
mo objetivo a reestruturação da organizacão como um todo 



visando a inelhoria de seu funcionarnento. Essa melhoria 
pode ser alcançada a partir de um modelo de operacional 
e gerencial que seja mais econ0mico e eficiente em fun- 
ção do fato de se estar aplicando a tecnologia da infor- 
mação em larga escala. 

Em resumo, uma arquitetura de sistemas de informação deve ser vis- 
ta como um molde para a utilização disciplinada e integrada da 
tecnologia de informa~ão numa empresa. Isto é possível graças à 
evolução da tecnologia de informática que oferece os meios neces- 
sários para a integração dos sistemas da empresa, fornecendo su- 
porte aos cinco tipos de fluxos de in£ormação identificados: por 
Mintzberg. 



3.5 Definição de uma Arquitetura de Sistemas de Informação 

O projeto de uma arquitetura de sistemas de informação pode mudar 
a forma através da qual uma empresa opera, caso este seja orienta- 
do convenientemente. Assim sendo, caso este seja um dos objetivos 
a ser alcançado, o trabalho de implantação de uma nova arquitetura 
deve envolver: 

* o levantamento da arquitetura corrente; 
* a analise e definição da nova arquitetura; 

% o planejamento da migração para a nova arquitetura. 

DeJarnett aponta que o planejamento de uma nova arquit~tu~a de 
sistemas e a reavaliação dos negócios de uma organização devem 
evoluir em conjunto- Afirma, ainda, que esses processos se tornam 
mais eficazes se desenvolvidos para cada área de negócio da empre- 
sa e não para esta como um todo CMcNurlin88jl. Isto se deve ao fa- 
to de que a diversidade de ramos de negócios de uma organização 
inviabiliza a definição de uma arquitetura que ufereça os benefí- 
cios requeridos por todos os ramos de atuação da mesma. 

Para definir uma boa arquitetura de sistemas, devem ser seguidas 
as etapas a seguir relacionadas. 

Compreender as Metas Operacionais do Negócio 

O propósito dessa etapa é, estabelecer uma visão panopâ- 
mica da empresa, ou seja, definir as grandes metas da 
organização como, por exemplo, os tipos de negócios que 
a empresa deve realizar e para os quais, portanto, será 
necessário o suporte da informática. 



Identificar Adequadamente as Atribuiçõee da Empresa e 
Novas Oportunidades 

Esta identificação de atribuiç8e~ e oportunidades é ne- 
cessária para que a nova arquitetura esteja apta a con- 
tribuir como um fator adicional de diferenciação da em- 
presa em relação a seus concorrentes. 

Compreender a Forma Atual de Operação do Negócio 

Nesta etapa deve ser modelada a situação corrente da em- 
presa em termos de sua atuação no ramo de negócio e da 
tecnologia já empregada. A compreensão do ponto de par- 
tida ( situação corrente ) é fundamental para um planeja- 
mento preciso da nova arquitetura de sistemas e defini- 
ção das metas a serem atingidas. 

Estabelecer os Objetivos a Serem Alcançados com a Nova 
Arquitetura 

Nesta etapa é importante que os objetivos estabelecidos 
sejam o reflexo dos objetivos da organização, em termos 
de competitividade, redução de custos, melhoria de ser- 
viços, ou outros, e não de objetivos tecnol0gicos. 

Esses objetivos devem ser definidos por uma equipe de 
profissionais reconhecidos e respeitados em toda a orga- 
nização, incluindo representantes diretos da alta gerên- 
cia, de modo que os objetivos traçados tenham boa recep- 
tividade na empresa como um todo, 

As reuniões desta equipe devem, inclusive, ser realiza- 
das fora do ambiente da organização de forma a reduzir 
as pressües e influências inadvertidas, para não distor- 
cer as metas estabelecidas [Izzo87]. Assim, o estabele- 
cimento dos objetivos de uma nova arquitetura deve real- 
mente representar as metas da organização para o futuro. 



Identificar as Tecnologias que Viabilizam a Arquitetura 

Neste ponto os técnicos devem identificar as tecnolo- 
gias, disponíveis correntemente ou num futuro próximo, 
que viabilizem a implementação da nova arquitetura. De- 
vem ser delineadas alternativas de possibilidades de 
utilização dessas tecnologias na nova arquitetura de 
sistemas de modo a se alcançar os objetivos definidos. 

Detalhar a Nova Arquitetura 

O detalhaniento da nova arquitetura deve se dar em três 
nlveis: 

:K o nivel conceitual que relaciona como a or7ganim- 
gão é com c01120 ela deveria ser em termos dos ob- 
jetivos definidos; 

* o nível funcional que especifica os processos e 
suas características operacionais, alem de seus 
requisitos tecnológicos. 

* o nível físico que descreve as tecnologias espe- 
cíficas e como estas devem ser utilizadas. 

Adicionalmente, deve ser elaborado, nessa etapa, um pla- 
no para a migração da arquitetura atual para a nova ar- 
quitetura de sistemas, de modo a viabilizar a sua im- 
plantação e reduzir os impactos da mudanqa, 

Observar as Consequências Potenciais da Nova Arquitetura 

Devem ser previstos e avaliados os impactos causados ge- 
la mudança na arquitetura de sistemas. Os impactos devem 



ser avaliados em termos dos custos e dos beneficias por 
eles apresentados. 

Devem tambem ser identif icadas as modificações estrutu- 
rais e funcionais que a m~dança para uma nova arquitetu- 
ra pode requerer, de forma a garantir-se o sucesso da 
implantação da nova arquitetura e o alcance dos benefí- 
cios desta esperados. 

Um último ponto relevante com relação à implantação de uma nova 
arquitetura de sistemas na empresa está associado à capacidade de 
desenvolvê-la sem o auxílio externo ii organização. 

O processo de migração para uma nova arquitetura não é possível 
sem o auxílio de recursos externos A empresa pois tal mudança en- 
volve tamb6m um processo de mudança cultural na organização. 

TJm consultor externo tem condic$3es de orientar e propor as neces- 
sárias mudanças na cultura da organização E;em receios, enquanto 
que um funcionário estaria sujeito às pressões internas da organi- 
zação, alem de não conseguir identificar fielmente as mudanças ne- 
cessárias, já que este tamb6m faz parte da cultura da organizaç%o 
C Izz087 1. 

De posse da definição da nova arquitetura de sistemas para a em- 
presa chega-se ao ponto crítico do processo que e a migração do 
ambiente corrente para o novo ambiente. Um passo importante nesse 
processo é a de£inição do plano de migração entre arquiteturas que 
deve garantir que o ideal esperado possa ser alcançado gradualmen- 
te, a partir da situação corrente, sem comprometer a operação da 
empresa. 



4. Organização do Desenvolvimento de Sistemas 

O desenvolvimento de sistemas de informação tem sido um processo 
altamente dependente das características pessoais dos t6cnicos e 
gerentes nele envolvidos. 

Em função disso, pouco ou nenhum esforço tem sido aplicado no es- 
tabelecimento e cumprimento de padrões metodológicos que possam 
uniformizar, formalizar e disciplinar tal processo. 

Assim sendo, o desenvolvimento de sistemas hoje encontrado na 
maioria das empresas 6 feito de forma artesanal, com pouco envol- 
vimento dos usuários e apresenta baixa qualidade técnica. Como 
consequência existe grande dificuldade em reaproveitar esforços e, 
principalmente, em compartilhar dados. 

A maior consequência destes problemas 6 a pouca agilidade no de- 
senvolvimento e manutenção dos sistemas. Isto tem levado a experi- 
ências frustrantes e & rápida obsolescência dos sistemas que ten- 
dem a ser rejeitados por seus usuários e, muitas vezes, completa- 
mente abandonados. 

Adicionalmente, as áreas de informática nas empresas tendem a as- 
sumir novos papéis. As principais atribuições dessas áreas estão 
deixando de ser o controle e a prestação de serviços, podendo-se 
observar, com isso, urna redu~ão no controle gerencial direto de 
algumas atividades de processamento de dados e no número de servi- 
ços oferecidos aos usuários. 

Assim, uma grande revolução deve ocorrer, não só no papel desempe- 
nhado pelas áreas de informática nas empresas, ma= também em como 
estas devem estar organizadas para desempenharem esse novo papel. 

Tendo como base esse cenário, a organização do processo de infor- 
matização de uma empresa deve envolver medidas voltadas para a re- 
estrutura~ão organizacional e para o estabelecimento de padroe~ 
metudológicos e de uma efetiva política de administracão de infar- 
mações. Deve ainda estimular a participação ativa dos usuários fi- 



nais no processo e viabiliaar a computação dirigida diretamente 
por estes. Para tanto, torna-se fundamental: 

* estabelecer um modelo organizacional adequado nova 
atuação da inform&tica na empresa; 

* implantar, de uma forma integrada, a Adminietra~ão de 
Dados e a Administração de Banco de Dados; 

* elaborar e implantar uma Metodologia de Desenvolvimen- 
to de Sistemas; 

% estabelecer Centros de Informações. 

Neste capítulo são discutidos diversos aspectos relativos à orga- 
nização do processo de desenvolvimento de sistemas nas empresas, 
Para tanto, são avaliadas questões referentes ao novo papel das 
áreas de informática nas empresas e necessária reestruturação 
organizacional destas. São também apresentadas estratégias para a 
implantação de uma política de administração de informações, de 
uma metodologia de desenvolvimento de sistemas e de um centro de 
apoio aos usuários finais. 



4.1 O Papel das Areas de Informática 

As áreas de informática vêm modificando os seus papgis já há algum 
tempo. Durante os anos 60 a função de processamento de dados 
apoiava, principalmente, a área financeira das empresas. 

A esta ênfase inicial em sistemas financeiros, as empresas adicio- 
naram outros sistemas, de nível operacional, tais como controle de 
estoques, pedidos e fornecimentos. Já no final da década de 70 a 
uso de computadores havia diversificado para suportar várias fun- 
ções de negbcio nas empresas. 

No final dos anos 70 e no inicio da década de 80, o número de tec- 
nologias gerenciadas pelas áreas de informática cresceu significa- 
tivamente. Muitas empresas acumulam nessas áreas, ainda hoje, a 
responsabilidade por assuntos como automâção de escritúrios, tele- 
comunicações, computadores pessoais, computação dirigida pelo 
usuário e sistemas departamentais. 

Entretanto, diferentemente do passado, em lugar de assumir o con- 
trole total sobre todas essas tecnologias, as áreas de informática 
devem prover diretrizes corporativas, deixando o controle do uso 
dessas tecnologias para as gerências das áreas fins da empresa 
[McNurlin8GmI. 

A modificação do papel da área de informática pods ser percebida 
em função das mudanças nas atitudes e na postura de seus membros. 

Inicialmente, estas áreas faziam seu trabalho apenas porque eram 
requisitadas para tal. Isto pode ser observado pelas exigências 
feitas pelas equipes de desenvolvitnento com relaçgo &s regras para 
solicitação formal de desenvolvimento ou manutenção de sistemas, 
tipicamente feitas atraves de requisições de serviço ou algo seme- 
lhante. 

Posteriormente uma nova postura passou a ser adotada, como conse- 
quência de uma mudança na direção de uma filosofia orientada .& 
prestação de serviços. As áreas de informática passaram então a 



fazer o seu trabalho não mais pelos usuários e sim para estes. 

Hoje, já é possível observar-se as equipes de informática fazendo 
o seu trabalho não mais para os usuários e sim com estes, a que 
reflete urna estratégia de parceria entre a área de informática e 
as demais áreas da empresa. 

A grande tendência, entretanto, é que a área de informática deixe 
de fazer o seu trabalho com os usuários e passe a ensiná-los a co- 
mo fazer por conta prhpria. 

Este e o processo de transformaç8o que as áreas de inforrnática de- 
vem enfrentar e que tende a fazer com que as empresas procurem 
criar organizações nas quais o poder de decieão sobre a tecnologia 
da informação possa ser dividido. Com isso, a maior responsabili- 
dade pela gerência do uso da tecnologia deve passar para os execu- 
tivos da alta administração. 

Para tanto 6 necessgria uma organização adequada na qual sejam es- 
tabelecidos novos tipos de equipes. A reorganiza~ão da informática 
numa empresa pode servir para mostrar às demais 8reas que o papel 
da informática está mudando. 

Muitos gerentes de informática estão procurando estabelecer melkio- 
res relacionamentos com outros gerentes, porque estes t9in estado 
sob grande pressão da alta administração e dos usuários finais pa- 
ra mudarem a sua organização de trabalho. 

Nos relacionamentos estabelecidos procuram ressaltar a crescente 
necessidade de se manter maiores controles sobre os prazos e cus- 
tos dos projetos. Isso porque quando os usuários se sentetn mau 
servidos, eles reclamam junto & alta administração dos prazos e 
custos dos projetos de sistemas. Para evitar isso, os gerentes de 
informática devem procurar manter um maior nível de comunicação 
com os executivos da empresa. 

As preocupações para com os aspectos humanos da gerência e com o 
uso da tecnologia de in£ormação têm se tornado cada vez maior jun- 
to as áreas de informática. 



Por isso estas têm tomado medidas tais como: 

* formação de equipes internas de consultoria; 

* processo de projetos conjuntos de aplicações; 
* criação de grupos de arquitetura envolvendo usuários; 
* parceria com os usuários na gerência de projetos. 

Todas essas medidas visam aumentar, em todos os níveis hierárqui- 
cos, a comunicação entre o pessoal de linha e os profissionais de 
informática. O objetivo & dividir o processo de decisão sobre a 
utilização da tecnologia e estabelecer melhores relacionamentos é 
a forma atravks da qual este objetivo pode ser alcançado. 

Até a chegada dos computadores pessoais o controle sobre a tecno- 
logia era autocrático, presidido pelas Areas de informática nas 
empresas. Hoje a autocracia já não mais 6. encontrada tendo sido 
substituída, em alguns casos, por uma total anarquia. 

Em lugar de exercer o controle autocrático sobre a tecnologia da 
computação, as áreas de informática devem evoluir para uma nova 
est~atégia de manutenção desse controle, ganhando o respeito da 
comunidade de usuários na empresa. Isso corresponde & mudança de 
um papel de controladora da tecnologia para o de conselheira em 
tecnologia. 

Para alcançar este objetivo, duas diretrizes devem ser seguidas. 
Uma é a evolução da estrutura organizacional para a área de infor- 
mática se transformar e ser percebida como a fonte tecnicamente 
mais competente nessa tecnologia. 

Wetherbe observou em uma de suas pesquisas que quando os usuários 
necessitam de ajuda em comp~ta~ão, eles procuram aqueles que apa- 
rentam ter o melhor conhecimento no assunto [Rochester8911. 



Q.uando os computadores pessoais entraram no mercado, a maioria dos 
técnicos de processamento de dados nas empresas não se esforçou 
para se transformar na fonte tecnicamente mais competente nessa 
tecnologia. A demora com que, em algumas empresas, a área de in- 
formática se ocupou desse assunto levou a que os usuários procu- 
rassem outras fontes de apoio. 

Com o aparecimento de 'novas tecnologias este fato não deve se re- 
petir sob pena de comprometer definitivamente a credibilidade e a 
atuação da área de informática na empresa. 

A segunda diretriz para a conquista do respeito técnico da comuni- 
dade de usuários 6 manter junto a esta a visão de que o pessoal de 
informática é útil. Infelizmente, muitos usuários tem uma visão 
oposta a esta. Eles vêm a área de informática como um obstáculo e 
não como uma fonte de apoio. 

Wetherbe aponta que, para saber se a ãrea de informática de uma 
empresa tem o respeito tecnico da comunidade de usuários, basta 
observar se as áreas usuárias iniciam projetos de informatizai;ão 
sem antes consultá-la. 

Caso a observação seja negativa, significa que a área de informá- 
tica na empresa ocupa um papel de con~elheira tecnica para assun- 
tos de informatização e que m a  opinião B tida como algo de valor 
dentro da empresa. Caso contrário, pode significar que esta não s6 
não tem como não terá, a curto prazo, o controle sobre o processo 
de informatização da empresa. 

A fim de ocupar um novo papel de direção e coordenação da informa- 
tização da empresa, as áreas de informática devem procurar formar 
parcerias com as áreas usuárias e ajudar A empresa a obter maiores 
vantagens do uso dessa tecnologia. 

Keen descreve os trQs pontos atraves dos quais as empresas têm 
procurado transformar a sua organização de informática [Roches- 
ter891 1 : 



% redefinindo papéis e habilidades; 

* gerenciando o risco da tecnologia da informa~ão; 
* construindo novos relacionamentos. 

A redefinição dos papéis e habilidades k percebida através do sur- 
gimento de novos tipos de profissionais na Brea de informática. A 
gerencia do risco da tecnologia de informática tem sido uma neces- 
sidade emergente em função da crescente abrangência, complexidade 
e custo dos sistemas de informação. Adicionalmente, torna-se tam- 
bém um aspecto fundamental em função da descentralização de parte 
das equipes técnicas pelas diversas áreas usuárias. 

A construção de novos relacionamentos tem sido procupada uma vez 
que o grande obstáculo à vantagem competitiva não é a aquisição da 
tecnologia e sim a sua implantação- E, para se obter sucesso na 
implantação da tecnologia, é preciso trabalhar muito proximamente 
às equipes de linha estabelecendo-se, assim, novos tipos de rela- 
cionamentos. 

Tais relacionamentos devem ser estabelecidos em diversos níveis: 

Nivel Gerenciãl 

Como os sistemas de informação estão se tornando cada 
vez mais importantes para a estratégia das empresas, a 
missão e a visão da informática estão sendo absorvidas 
pela alta gerência. Assim, gerentes de diversos níveis 
das áreas de negócio devem estar mais atentos ao seu pa- 
pel de direcionador do uso da tecnologia de informação 
da empresa. 



Nível Técnico-Operacional 

A ampla participação dos usuários no processo de desen- 
volvimento e manutenção de sistemas deve ser estiaulada 
atravgs de métodos estruturais que proporcionem a con-- 
fiança e o respeito mútuo entre os usuários envolvidos e 
a equipe de informática. 

Nível de Cooperação Externa 

As áreas de informá.tica das empresas devem tambgm esta- 
belecer relacionamentos de cooperação externa envolvendo 
fornecedores e, em alguns casos, até mesmo clientes. 
Neste sentido, fornecedores e clientes devem conhecer 
melhor os planos, uns dos outros, a fim de trabalharem 
mais proximamente em projetos conjuntos. 



4.2 Estruturação Organizacional 

A necessidade de definição de um modelo organizacional para a in- 
formática numa empresa costuma trazer cix discussão a questão da 
centralização versus descentralizaçEio de recursos e serviços. 

A centralização total alcan~ou seu ponto máximo em meados da déca- 
da de 70, quando todos os recursos de informática encontravam-se 
num único local. Adicionalmente, todas as aquisições, desenvolvi- 
mento e disponibilização de tais recursos eram controlados por uma 
única organização na empresa. 

Desde então, a descentraliza~80 dos recursos de informática tem se 
tornado uma pratica cada vez mais presente no mercado. Num ambien- 
-te totalmente descentralizado os recursos são, tipicamente, geo- 
gra£icamente e/ou organizacionalmente dispcrsos, alem de serem ge- 
renciados por múltiplas organizações. Se existe uma drea para tra- 
tar dos sistemas corporativos, esta provê serviços apenas para o 
pessoal das unidades organizaconais que tratem de assuntos corpo- 
rativos e, em alguns casos, coordenam algumas atividades que pos- 
sam abranger a empresa como um todo. 

Essas duas abordagens caracterizam situações extremas e, na maio- 
ria dos casos, o modelo adotado pelas empresas envolve uma combi- 
nação destas. 

Knutsen apresenta alguns modelos organizacionais para os quais as 
áreas de informática tendem a se. modificar CKnutsen861. 

Organizacão Geográfica 

Múltiplos centros de processamento de dados e equipes de 
desenvolvimento ge~graficame~nte dispersas. 



Organização por Unidades de Negocio 

Os recursos computadorizados, ainda que localizados cen- 
tralizadamente, são de propriedade das diversas áreas de 
neg6cio da empresa. 

Organização por Classe de Usuários 

Nesse tipo de organização, as maiores divisõe~ da empre- 
sa são permitidas a manutenção e gerencia de suas pr6- 
prias equipes de sistemas de informação. Os recursos pa- 
ra as divisões menores são centralizados e compartilha- 
dos. 

Organização por Atividade 

Algumas atividades tais como operação dos centros de 
processamento de dados e administração de dados são cen- 
tralizadas por motivos econômicos. Outras funções, tais 
como o desenvolvimento e manutenção de sistemas ou o 
treinamento e o suporte aos usuários são descentraliza- 
dos para serem mais sensíveis às necessidades localiza- 
das e & cultura de cada área da empresa. 

Organização por Classe de Recursos 

Nesse tipo de organização a empresa deve determinar áre- 
as responsáveis por recursos tais como equipamentos, re- 
des de comunicação de dados, pessoas, softwares e dados. 
Esses recursos são, cada vez mais, considerados bens da 
empresa e as áreas de informática devem definir estraté- 
gias para a sua aquisição, desenvolvimento e implanta- 
ção. 



A necessidade das áreas de informática aumentarem o seu desempenho 
no papel de gerência consultiva no uso efetivo dos recursos de in- 
formação e de coordenação e aquisiç%o dos recursos computacionais 
pelas várias unidades de negócios faz com que as empresas devam 
adotar uma organização híbrida para a informática. 

Essa organização deve suportar -tanto a utilização da tecnologia da 
informação de uma forma altamente d.isciplinada, quanto as inicia- 
tivas locais. 

Sob o controle corporativo central devem estar: 

* desenvolvimento de sistemas corporativos; 

* operação das redes de telecomunicações globais; 
* operação dos centros de processamento de dados; 
* serviços especializados tais como planejamento, garan- 
tia de qualidade, segurança corporativa e arquiteturas 
t6cnicas. 

Areas de informática departamentais devem ser responsáveis por 
atividades tais como o desenvolvimento de sistemas de uso locali- 
zado, a opera~ão das redes de comunicação de dados locais, o su- 
porte técnico aos usuários das áreas e sistemas para automação de 
escrit6rios que atendam a necessidades específicas. 

Para o sucesso de uma abordagem híbrida faz-se necessário o esta- 
belecimento de uma estrutura de controle matricial na qual os ge- 
rentes das áreas de informática departamentais estejam sujeitos a 
dois tipos de controle: uin controle gerencial exercido pelo execu- 
tivo de nível hierárquico imediatamente superior a estes, pelos 
quais são supervisionados e dos quais devem receber diretrizes de 
projetos a serem desenvolvidos, e outro controle, de nível tecni- 
co, exercido pela área central de informática que desempenha um 
papel normativo e cuida dos interesses corporativos. 



Não existe um modelo organizacinal universal que seja considerado 
ideal para todas as empresas. Entretanto, existem tendências na 
transferência de alguns dos papéis que tradicionalmente vêm sendo 
desempenhados pelas áreas centralizadoras da informática nas em- 
presas, para as novas áreas que cuidam da informática departamen- 
tal e para os prúprios usuários finais, 

Recentemente, sistemas de infoaimagão passaram a ser tratados como 
um meio de se alcançar vantagens competitivas, o que tem causado 
uma grande mudança na razão de ser desses sistemas, nas suas pers- 
pectivas e na organização da informática nas empresas. 

As empresas devem, para o sucesso de suas estratggias de negúcio, 
projetar com especial atenção o modelo organizacional a ser adota- 
do para a atuação da informática em suas atividades. 

McNurlin apresenta três aspectos que devem ser observados na defi- 
nição de uma nova organização para a informática nas empresas que 
atenda As necessidades de desenvolvimento e de manutenção de sis- 
temas estratégicos CMcNurlin86ml: 

Separar Inovaqão de Produção 

Com a observação de que a computagão dirigida pelo usuá- 
rio é uma realidade cada vez mais presente nas empresas, 
e que esta é bastante diferente da computação tradicio- 
nal, as organizações de informática devem criar novas 
equipes para dar suporte e esse tipo de atividade. 

Estas equipes devem ser formadas por pessoal com alguma 
experiência nas áreas de negocio da empresa, que devem 
atuar mais como consultores do que como desenvolvedores 
de sistemas. Assim, duas funções distintas tendem a sur- 
gir na área de informática: uma que provoca a inovação 
tecnológica e outra que administra o uso da tecnalogia. 



Gerenciar a Tecnologia e Não o Seu Uso 

A fim de responder às necessidades de mudanças para um 
papel de direção e coordenação, em lugar de controle di- 
reto, as áreas de informática das empresas devem definir 
três níveis de arquiteturas técnicas: aplicações, dados 
e redes. 

Devem também forçar as decisões de uso da tecnologia na 
direção das unidades de negúcio da empresa, estabelecen- 
do assim uma quarta arquitetura: a estrutura de apoio 
tomada de decisões. 

Através do estabelecimento dessas arquiteturas as empre- 
sas podem tornar-se mais flexíveis e mais sen.siveis A 
dinâmica do mundo dos negócios. 

Considerar Todos os Tipos de Dados 

Tradicionalmente, o processamento de dados tem se con- 
centrado em geremiar dados estruturados, num6ricos ou 
alfanum6ricos. Novas formas de representa.ção de informa- 
ções devem ser também consideradas. Isso envolve a ge- 
rência de novos tipos de dados tais como gráficos, tex- 
tos, diagramas, imagens e até mesmo voz. 



4.3 Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas 

Com a disseminação, durante a década passada, dos metodos estrutu- 
rados para o desenvolvimento de sistemas, que formalizam t6cnicas 
para análise, projeto e construção, julgava-se que o pr6prio uso 
destes métodos asseguraria uma melhoria na situação vigente até 
ent ã.0. 

Constata-se hoje que o simples uso dos métodos não é suficiente. 13 
necessário que seja instituído, em adiçáo à sua utilização, um pa- 
drão metodolbgico que discipline seu uso a fim de garantir a pro- 
dutividade do processo e a qualidade dos produtos gerados. 

Tal padrão metodológico deve ser organizado e apresentado na forma 
de uma Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas. Nesta deve ser 
apresentado, entre outras coisas, um ciclo de vida para os proje- 
tos de desenvolvimento e manutenção de sistemas. O ciclo de vida 
apresentado é o roteiro básico das atividades que devem ser reali- 
zadas ao longo do projeto. 

O desenvolvimento e manutenção de sistemas feitos sem uma metodo- 
logia sofrem de vários problemas gerenciais, entre os quais a di- 
ficuldade de se planejar e controlar os projetos. 

A inexistência de um ciclo de vida bem definido impede que a esti- 
mativa e o acompanhamento dos prazos e recursos utilizados num 
projeto sejam feitos com a adequada acuracidade . Uma metodologla 
de desenvolvimento de sistemas deve oferecer aos gerentes de pro- 
jetos uma base não s6 para o planejamento e a aloca~ão de recursos 
num projeto, mas também para a sua constante revisão. 

Grande parte das dificuldades encontradas na manutenção de siste- 
mas podem ser miniwizadas com a padroniaagão de diversos elementos 
envolvidoa no seu desenvolvimento. A existência de padrões ofere- 
ce, ainda, uma base concreta para a reutilização de componentes o 
que também facilita e agiliza o desenvolvimento dos sistemas. 



Uma metodologia de desenvolvimento de sistemas deve apresentar os 
mais d.iversos padrões para o desenvolvimento de sistemas e funcio- 
n a ,  assim, como um instrumento de divulgação e estímulo S. sua 
utilização. 

Muitas críticas têm sido feitas com relação à participação dos 
usuários no processo de desenvolvimento de sistemas. Entretanto, 
deve-se considerar que, sem que haja um mlnimo de transpar6ncia do 
processo, torna-se muito difícil  consegui^ a sua participação ob- 
jetiva. 

Uma metodologia de desenvolvimento de sistemas deve definir, de 
forma objetiva, as responsabilidades de cada participante do pro- 
cesso, em cada uma das atividades envolvidas. Desta forma, na me- 
dida em que oferece total visibilidade do processo de desenvolvi- 
mento e manutenção de sistemas, tende a estimular a que os ueuá- 
rios participem d-esse processo. 

Assim, a implantação de uma metodologia de desenvolvimento de sis- 
temas numa empresa estrutura o processo de desenvolvimento e manu- 
tenção de sistemas de forma a: 

* apoiar o planejamento e controle de projetos; 

* viabilizar a adoção de padrões; 
8 estimular a participa~ão dos usu&rios. 

Estimulando a participação dos usuários e geremiando formalmente 
os projetos' é possível alcançar-se níveis maiores de qualidade nos 
sistemas desenvolvidos e, consequentemente, uma maior produtivida- 
de no processo. 

A adoção de padrões, por sua vez, facilita a auditoria do processo 
de desenvolvimento e dos sistemas desenvolvidos. Possibilita, ain- 
da, a descentralizacão do processo de desenvolvimen%o de sistemas 
e a contratação de serviços externos A empresa para essa função. 



Todos esses fatores, em conjunto, acabam por reduzir os custos do 
desenvolvimento e manutenção dos sistemas, melhorando, sob o ponto 
de vista economico, a eficiência e a produtividade do processo de 
inforrnatização da empresa. 

Como o processo de implantação de uma metodologia de desenvolvi- 
mento de sistemas é, essencialmente, um processo de mudança cultu- 
ral, quanto mais adaptada esta for 2 cultura do ambiente no qual 
será utilizada, maior será a sua aceitação e menor será, portanto, 
a dificuldade em implantá-la. 

Implantar uma metodologia de desenvolvimento de sistemas é como 
implantar um sistema de informagões. Isso parque uma metodologia 
pode ser vista como o instrumento que define o sistema que deve 
ser utilizado pelos técnicos da área de informática para desenvol- 
ver e manter outros sistemas. 

No sistema de desenvolvimento apresentado na metodologia os ana- 
listas de sistemas são os principais usu8rios. Semelhantemente ao 
que acontece durante a implantação de um novo sistema, definido 
sem a participação dos usuários, os analistas de sistemas, nesse 
caso no papel de usuários do sistema apresentado pela metodologia, 
tendem a reagir 2s mudanças por esta trazidas caso tamb6m não par- 
ticipem da sua definição. 

Assim, para reduzir as reações as mudanças culturais e garantir o 
sucesso da implantação de uma metologia de desenvolvimento de sis- 
temas, esta deve ser elaborada com a ampla participação de todos 
os t&micos, gerentes e usuários de informatica envolvidos no pro- 
cesso de desenvolvimento de sistemas. 

Existem duas estratégias alternativas que podem ser adotadas na 
elaboração de uma metodologia de desenvolvimento de sistemas. Am- 
bas as estratégias têm como base uma metáfora do próprio processo 
de desenvolvimento de sistemas e abrangem as seguintes etapas: 



Análise de Requisitos 

Nesta etapa são levantadas as características doe siste- 
mas típicos desenvolvidos na empresa e avaliados os as- 
pectos culturais da organização formal e informal do 
processo de desenvolvimento de sistemas. 

Especificação da Metodologia 

Esta etapa visa definir o conjunto de fases e atividades 
que compõem o ciclo de vida b&sico da Metodologia e os 
produtos que devem ser gerados pelos projetos de desen- 
volvimento e manutenção de sistemas. Devem também ser 
avaliados ciclos de vida alternativos para atendimento a 
projetos de natureza específica. 

Construção do Manual 

Esta etapa tem como objetivo a elaboração do texto da 
Metodologia. Nela devem ser redigidos os manuais que 
compõem a Metodologia de Desenvolvimento de Sisternas, 
nos quais são apresentados os diversos aspectos envolvi- 
dos no processo de desenvolvimento de sistemas. 

Avaliação da Metodologia 

Nesta etapa a Metodologia produzida deve ser aplicada ao 
desenvolvimento de diversos projetos, pre£erencial.mente 
de diferentes naturezas, a fim de avaliar a sua adequa- 
bilidade prática em situações reais encontradas dentro 
do contexto de sua aplicação. 

Revisão da Metodologia 

Esta etapa tem como objetivo adaptar a Metodologia ela- 



borada realidade da empresa, em função da experiência 
obtida com a sua utilização em projetos pilotos. 

Implantação da Metodologia 

Nesta fase a Metodologia elaborada, avaliada e revista 
deve ser efetivamente implantada na empresa, através de 
um programa de divulgação e capacitação técnica e geren- 
cial de todos os envolvidos no processo de desenvolvi- 
mento nesta estabelecido. 

Apesar de serem baseadas no mesmo conjunto de etapas, as estraté- 
gias diferem uma da outra em termos da dinâmica a da sequQncia nas 
quais as etapas são seguidas. 

A primeira estratégia baseia-se numa abordagem para a elaboração 
da Metodologia na qual as etapas apresentadas são realizadas todas 
em sequência, e se aplicam à Metodologia por inteiro. 

A outra estratégia, baseada numa abordagem evolutiva, estrutura o 
processo de elaboração da Metodologia em ciclos nos quais, uma vez 
analisados os requisitos globais para a organização do processo de 
desenvolvimento, cada fase da Metodologia é então especificada, 
redigida, avaliada e revisada. Somente ao final da revisão da ú1- 
tima fase de desenvolvimento estabelecida pela Metodologia, é que 
esta é implantada na empresa. 

Existem outras alternativas para a elaboração de uma metodologia 
de desenvolvimento de sistemas, segundo uma estratégia evolutiva, 
que podem também ser adotadas. Tais alternativas surgem ao se mo- 
dificar o escopo do ciclo sugerido pela abordagem apresentada, au- 
mentando ou reduzindo os limites de sua abrangência, através da 
inclusão ou remo~ão de etapas ao ciclo originalmente proposto. 

A elaboração de uma metodologia de desenvolvimento de sistemas po- 
de ser vista como um processo de empacotamento de m6todos e tkni- 
cas utilizados para analisar, projetar, construir e testar siste- 



mas. Uma especial atenção deve ser dada à técnica recomendada pela 
metodologia para a especificação dos requisitos de um sistema. 

Davis recomenda que a especificação dos requisitos de um sistema 
seja feita em dois níveis CDavis821. Num nivel estão os requisitos 
de informação para a organização como um todo, que definem a es- 
trutura global do sistema de informação da empresa e que especlfi- 
cam seu conjunto de aplicações e bases de dados. No outro nível 
encontram-se os requisitos de informação, detalhados, de cada 
aplicação que compõe a estrutura global. 

Assim sendo, para garantir a integração do processo de desenvolvi- 
mento ao planejamento estratégico de sistemas, é importante que a 
tecnica adotada pela Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas 
para a especificação dos requisitos de um sistema eeja a mesma 
utilizada na modelagem corporativa dos sistemas, durante a qual 
seus principais requisitos foram estabelecidos. 

Com isso o inicio do processo de desenvolvimento de um sistema de 
informação torna-se uma continuação natural de sua especificação 
feita a nivel de planejamento estratégico de  sistema.^. 

Para atender a esse requisito, ao ser elaborada uma metodologia de 
desenvolvimento de sistemas para a empresa, deve ser avaliada a 
possibilidade de adoção do metodo de Análise Essencial 
[YourdonBO,McMenamim911 

A Análise Essencial tem por objetivo estabelecer as funções e os 
dados necessários a um sistema. Este método é uma evolução da Aná- 
lise Estruturada de Sistemas CGane79,Gane87] que inclui a modela- 
gem de dados CChen761 como parte do processo de especificação dos 
requisitos do sistema. 

A modelagem de sistemas feita através desse método envolve a ela- 
boração de dois níveis de modelos: o modelo essencial e o modelo 
de implementação. No modelo essencial o sistema 15 especificado sem 
que se leve em consideração as limitações da tecnologia através da 
qual este será implementado. O modelo de implementação apresenta o 
sistema com tod.os os dados e funções necessários para suprir a5 



limitações apresentadas pela tecnologia adotada na construção do 
sistema. 

Segundo a Análise Essencial, um sistema pode ser visto como uma 
"caixa preta" capaz de responder corretamente a eventos planeja- 
dos, a fim de atingir a um conjunto de objetivos pré-estabeleci- 
dos - 

A abordagem de modelagem dirigida por eventos estabelece uma base 
concreta para a fixação da funcionalidade do sistema a ser desen- 
volvido mesmo nas fases mais iniciais de seu desenvolvimento. 

O metodo pode ser usado, durante o planejamento estratégico de 
sistemas, para definir os principais eventos aos quais o sistema 
deverá responder. Por ocasião de seu desenvolvimento, o conjunto 
de eventos definidos em tempo de planejamento deve ser coinplemen- 
tado com os demais eventos aos quais o sistema deverá efetivamente 
responder. 

Esta abordagem oferece também um critério bastante objetivo para a 
avaliação final do sistema por ocasião de sua aceitaçáo formal 
junto a seus usuários. Isso pode ser feito através da simulação de 
cada um dos eventos aos quais o sistemas deve responder. 

Com isso, a Análise Essencial, alem de se mostrar uma técnica ade- 
quada para aproximar e integrar o processo de planejamento com o 
de desenvolvimento de sistemas, é também recomendada para garantir 
a a.prova~ão do,desenvolvimento contratado, interna ou externamente 
a empresa, com base nas especificações formais estabelecidas nas 
primeiras fases do projeto. 

Outro fator a ser considerado na elaboração de uma metodologia de 
desenvolvimento de sistemas 6 a composição de seus manuais. O tex- 
to através do qual o processo melodológico de desenvolvimento de 
sistemas na empresa deve ser apresentado deve abranger os seguin- 
tes aspectos: 



% contexto do processo de desenvolvimento de sistemas; 

* interaçõeu com outros processos da empresa: 
S ciclo de vida básico; 

* ciclos de vida alternativos para projetos de natureza 
específica; 

* métodos e técnicas adotados; 

S documentação produzida; 

* procedimentos para garantia da qualidade; 

* mecanismos e acões para planejamento e controle geren- 
cial . 

Os ciclos de vida alternativos apresentados têm como objetivo 
atender às necessidades específicas de tipos especiais de projetos 
tais como a conversão de ambiente operacionai ou a moderniza@io 
tecnolbgica de um sistema existente. 

Estes ciclos de vida devem ser formados por subconjuntos de fases 
e atividades do ciclo de vida básico. Devem, ainda, ser determina- 
dos de acordo com a natureza dos projetos por estes cobertos a fim 
de servirem de base para o planejamento e acompanhamento desses 
projetos. 

Os procedimentos de garantia de qualidade devem envolver tanto o 
planejamento quanto o controle da qualidade do sistema em desen- 
volvimento ou manutenção. O objetivo do planejamento da qualidade 
é determinar todas as ações de avaliação de qualidade que deverão 
ser tomadas durante um projeto. A intensidade com que estas a~ões 
devem ocorrer ao longo de um projeto deve variar em função das ca- 
racterísticas do projeto. 

Planejar a qualidade de um sistema representa, portanto, definir 



quais as atividades de avaliação de qualidade que deverão ser rea- 
lizadas ao longo dos projetos em que este venha a ser desenvolvido 
ou modificado. Para tanto é necessário identificar-se os produtos 
que são críticos para o projeto e, em função disso, definir-se 
atividades e instrumentos para sua avalia~ão. 

O objetivo do controle de qualidade num projeto é garantir a qua- 
lidade do sistema produzido. A avaliação da qualidade de um siste- 
ma deve ser feita sobre os produtos elaborados durante o projeto. 
Os produtos que devem ser avaliados são os definidos por. ocasi30 
do planejamento da qualidade. 

As avaliações de qualidade podem se dar sobre dois tipos de obje- 
tos. O primeiro constituído dos produtos e subprodutos oriundos 
da uso dos métodos indicados na Metodologia para as fases de espe- 
cificasão e projeto. Para estes as avaliaç3es recomendadas pela 
Metodologia devem ser feitas atravgs de revisões técnicas. 

O segundo tipo de objeto é formado pelos produtos e subp~odutos 
que implementam os componentes do sistema. Para avaliar a qualida- 
de dos objetos desta natureza devem ser previstas na Metodologia 
atividades para a execução de inspeções e testes de diversos tipos 
e com os mais variados níveis de detalhe e abrangência CMyers791. 

De uma maneira geral, uma metodologia deve orientar que as avalia- 
ções de qualidade sejam feitas por uma equipe diferente daquela 
que desenvolveu o produto avaliado. Deve ainda a Metodologia reco- 
mendar que a qualidade de um sistema seja cuidadosamente planejada 
e controlada pois um nível de qualidade acima da necessidade real 
exige gastos adicionais que podem não ser compensados pelo uso do 
sistema- Por outro lado, um nível de qualidade inferior ao exigido 
pode tornar o produto inadequado a seu uso. 

Os mecanismos para planejamento e controle gerencial apresentados 
numa metodologia de desenvolvimento de sistemas visam orientar os 
gerentes de projetos na definição de estratggias para a condução 
dos projetos. A abordagem adotada na gerência de um projeto deve 
ser dependente do grau de risco oferecido por este CMcParlan811. 



Existem três fatores que influenciam no grau de risco de um proje- 
to: o porte, o nível de estruturação dos resultados e a experiên- 
cia com a tecnologia envolvida. 

O porte de um projeto pode ser determinado em termos do numero de 
técnicos e unidades organizacionais envolvidos e do tempo de dura- 
ção previsto. O nível de estruturação diz respeito ao conhecimento 
que se tem, previamente, dos resultados esperados do sistema. A 
experiência com a tecnologia envolve o grau de experiência prática 
que os integrantes da equipe possuem nas tecnologia~ adotadas para 
a construção do sistema. 

A Metodologia deve orientar, em função do grau de risco oferecido 
pelo projeto, as ferramentas de gerência que devem ser adotadas. 
Existem quatro classes de ferramentas que podem ser usadas na ge- 
rência de um projeto. 

Integra~ão Exteriia São técnicas que provem recursos 
organizacionais e de comnunicação 
que permitem a integraçáo entre a. 
equipe de projeta e seus usuários, 
tanto a nível gerencial quanto 
operacional . 

Integração Interna São técnicas que fornecem meios 
para se obter uma integração entre 
os componentes da equipe de proje- 
to. 

Planejamento Formal São tecnicas que auxiliam na es- 
truturação prévia da sequgncia de 
tarefas envolvidas no projeto, 
além das estimativas de tempo, 
custos e recursos necessiirios & 

equipe para execução do projeto. 



Controle Formal São técnicas para auxiliar a ge- 
rência na avaliação do progresso 
do projeto, na determinação de po- 
tenciais divergências do planeja- 
mento e no estabelecimento da ação 
corretiva apropriada. 

As técnicas gerenciais possuem impacto diferenciado na gerência de 
um projeto em função do seu grau de risco. Portanto, uma Metodolo- 
gia deve prover recursos para a avaliação do grau de risco de um 
projeto como meio de definição da estratégia mais adequada para a 
sua condução. 

Adicionalmente, devem ser apresentados numa metodologia todos os 
padrões que devem ser seguidos por ocasião do desenvolviinento de 
um sistema. Podem também ser apresentados na Metodologia de Desen- 
volvimento de Sistemas, casos de estudo que possam servir como 
exemplo para a documentação dos sistemas, orientando e facilitando 
a utilização da Metodologia. 

Todos esses aspectos devem ser considerados no processo de elabo- 
ração de uma metodologia de desenvolvimento de sistemas. A simples 
elaboração de uma metodologia própria não implica, entretanto, na 
garantia total da eliminação de todos os problemas relativos ao 
desenvolvimento de sistemas. Tão importante quanto o seu processo 
de elaboração é o de sua implantação. 

O sucesso na implantação de uma metodologia de desenvolvimento de 
sistemas baseia-se, fundamentalmente, em dois pontos. O primeiro 
diz respeito 21 conscientização da utilização da Píetodologia por 
todos aqueles que, na empresa, participem do processo de desenvol- 
vimento de sistemas. O segundo envolve a capacitação da equipe nos 
métodos e técnicas por ela indicados. 

Nesse sentido, um aspecto que deve ser observado 6 a dificuldade 
encontrada na utilização inicial dos métodos e t6cnicas recomenda- 
dos na Metodologia. O ciclo de vida apresentado numa metodologia 



é, normalmente, o resultado da composição das atividades que são 
i m e r e n t s s  ii.nF; ~nhti-tdn~ e t 6 r : n j l ~ a s  y j f t  devem seii utilizados no de- 
senvolvimento e manutenção dos sistemas. 

Assim, é de grande importâricia para o sucesso da implantação de 
uma metodologia de desenvolvimento de sistemas que técnicos e ge- 
rentes tanto de informática quanto das áreas usuárias sejam ade- 
quadamente capacitados a utilizarem os m6todos e técnicas envolvi- 
dos, além da pr8pria Metodologia. 

Tal capacitação deve se dar através de treinamentos que devem ter 
um caráter eminentemente prático. Devem também levar a que os.téc- 
nicos envolvidos façam uso dos métodos para a resolução de casos 
de estudo diretamente relacionados .ZL sua área de atuação. 

A consolidação dos conceitos discutidos nos treinamentos deve se 
dar a partir do acompanhamento de sua aplicação em novas situaçoes 
permitindo, assim, o esclarecimento de dúvidas e uma correta in- 
terpretação e aplicação das tgcnicas e padrões envolvidos. 

Dessa forma o treinamento, além de capacitar os analistas no uso 
das técnicas, propicia também a efetiva implantação da Metodologia 
de Desenvolvimento de Sistemas. 

Adicionalmente, para tornar prático o uso dos metodos e técnicas 
que comnp8em o processo metodológico descrito na Metodologia de De- 
senvolvimento de Sistemas, devem ser implantados, em conjunto com 
esta, ferramentas automatizadas (CASE - Computer Aided Software 
Engineering) para apoio ao desenvolvimento e manutenção de siste- 
mas. 

O processo de implantagão da Metodologia deve, ainda, ser assisti- 
do por técnicos experientes que, estimulando e apoiando as equipes 
no seu uso, procuram romper as barreiras as mudanças na forma de 
trabalhar e vencer, assim, a inercia inicial & sua utilização. 

Tão importante quanto a implantação de uma metodologia e a sua ma- 
nutencão. Uma vez implantada, a Metodologia de Desenvolvimento de 
Sistemas da empresa deve evoluir em função: 



Y do surgimento de novas abordagens, métodos, tgcnicas e 
ferramentas para o desenvolvimento e manutenção de 
sistemas ; 

* das mnudanças ocorridas na organização da empresa e, em 
especial, da área de informática; 

8 da evolu~ão da cultura de informática na empresa. 

Fara garantir a constante evolução da Metodologia deve ser estabe- 
lecida uma área que seja responsável pela sua manutenção. Essa 
Ares deve promover, periodicamente, o levantamento de sugestões 
relativas As atualizações da Metodologia e, a partir destas, ela- 
borar, divulgar e implantar suas novas versões. Com isso é possi- 
vel garantir-se a utilização contínua da Metodologia de Desenvol- 
vimento de Sistemas na empresa. 



4.4 Administração de Informações 

A competitividade de uma empresa está diretamente associa@a à efi- 
ciência que ela tem para acessar dados consistentes, que possam 
ser transformados em informações para apoio á tomada de decisões. 

Para atingir tal condição, seu acervo de dados deve ser organizado 
e administrado, o que requer a implantação de uma efetiva política 
de administração de informacões envolvendo a administração dos da- 
dos e a administração dos bancos de dados. 

A implantação da administracão de informacões deve ser baseada nos 
princípios a seguir relacionados. 

Dadoe como Patrimonio da Empresa 

Os dados são recursos essenciais ao bom desempenho das 
empresas e devem, portanto, ser submetidos a políticas 
gerais da mesma £orrna que os demais recursos empresa- 
riais. Assim, devem ser administrados de modo a trazer 
benefícios para a organizacao como um todo e não a seto- 
res ou usuários individuais. 

AdminiutraçZo Cent~ãlizada dos Dados 

A administração dos dados deve ser feita de forma cen- 
tralizada evitando-se, assim, a multiplicação de padrões 
e de esforços na coleta, registro e controle dos mesmos, 
com os consequentes custos associados. 

Administração dos Bancos de Dados 

A administração dos bancos de dados deve ser feita de 
forma a garantir a seguranca, disponibilidade, integri- 
dade e desempenho dos ambientes de banco de dados nos 



guais são implementados os modelos de dados da empresa. 

Atuaçãu Integrada com outras Area.s 

A administração de informações deve atuar de forma inte- 
grada ao desenvolvimento de sistemas feito tanto pela 
área de informática quanto pelos usuários finais. 

Num ambiente de informações administradas a integra~ão dos siste- 
mas e viabilizadã em função da ênfase dada na orientação ao com- 
partilhamento de dados. 

A adoção de uma política integrada de administração de dados e de 
banco de dados agiliza o desenvolvirnento de si~temas, facilita a 
sua manuten~ão e, consequentemente, aumenta a produt,ividade do 
processo de informatização da empresa. 

A função de administra~ão de dados deve administrar um modelo cor- 
porativo de dados e, com isso, apoiar o desenvolvimento de siste- 
mas de diversas categorias: sistemas de controle operacional, sis- 
temas de informações gerenciais e sistemas de apoio 5 decisão. Es- 
ses tipos de sistemas manipulam, ~espectivamente, informações de 
nível operacional, tático e estratggico. 

A função de administração de banco de dados, por sua vez, deve ad- 
ministrar a implementação do modelo corporativo de dados feita 
atraves da tecnologia de banco de dados. 

De uma maneira geral, as empresas dispõem de uma estratégia para a 
administração de seus bancos de dados mas têm, por diversos moti- 
vos, dificuldades em implantar e manter uma efetiva política de 
administração de dados. 

O primeiro deles é a ausência de uma definição formal para a polí- 
tica de administração de dados na empresa. A inexistência de um 
instrumento no qual sejam estabelecidos os princípios, normas e 
padr6es que devem reger a atuação da função de administrac)ão de 



dados na empresa leva a que técnicos e gerentes, tanto da Srea de 
informática quanto das demais áreas, não consigam perceber o seu 
papel efetivo, o que dificulta a sua atuação. 

Outro motivo é a dificuldade da equipe de administracão de dados 
em participar do processo de desenvolvimento e manutenção de sis- 
temas. A função de administração de dados é vista, gela maioria 
dos analistas de sistemas, como um obstáculo à sua atuação na de- 
finição dos dados  necessário^ a um determinado sistema. 

Quando a administração de dados é convidada a participar de um 
projeto, a atividade de análise semântica dos dados é executada 
com maior rigor e é sempre voltada para o uso integrado dos dados 
da empresa o que, na visão de alguns t6cnicos e gerentes, torna o 
projeto mais lento. 

A análise de dados feita sob a orientação de administradores de 
dados recebe um enfoque mais semântico do que quando feita pela 
maioria dos analistas de sistemas. Esses últimos, tipicamente, 
tendem a desenvolver modelos de dados muito mais voltados para os 
aspectos de implementação das estruturas de dados do que para os 
aspectos relacionados conceituação dos requisitos de informação 
do sistema. 

Outro fato é que o desenvolvimento de sistemas feito num ambiente 
de dados administrados requer que, uma vez que estes tenham sido 
profundamente analisados, sejam ainda registrados com todas as in- 
formações que lhes dizem respeito. Este processo é denominado di- 
cionarização de dados e envolve a descrição detalhada de cada tipo 
de objeto sobre o qual se deseja manter informações. 

Se, por um lado, é graças à dicionarizaçgo dos dados que é poesi- 
vel avaliar-se as potenciais situações de compartilhamento de da- 
dos, por outro lado, esta tarefa requer realmente um esforço adi- 
cional que normalmente não é previsto pelo gerente de projeto du- 
rante o seu planejamento. 

A valorização da dicionarização dos dados s6 é alcançada com a 
conscientização das equipes de que o esforço dispendido nesta ta- 



refa é um investimento feito no completo entendimento dos dados, 
cujo retorno é obtido de duas formas. Uma delas é a melhoria da 
qualidade do sisteina em desenvolvimento e a outra é a viabilização 
de um futuro reaproveitamento deste esforço em outros projetos, em 
função das potenciais oportunidades de compartilhamento de dados 
que podem ser avaliadas pelo fato destes estarem dicionarizados. 

A atuação da administração de dados no desenvolvimento de sistemas 
leva também a que estes sejam definidos de uma forma integrada ba- 
seando-se numa política de total e constante reutilização de da- 
dos. 

Muitos usuários reagem a esta abordagem já que estão acostumados a 
ter seus próprios arquivos de dados e não aceitam com muita faci- 
lidade o fato de qlle estarão sujeitos a utilizar dados que são 
criados e mantidos por outros usuários. 

Por outro lado, para que a empresa possa tirar proveito da tecno- 
logia de informação, faz-se necessária que a administração de da- 
dos tenha participação ativa no processo de desenvolvimento e ma- 
nutenção de sistemas. 

Para tanto, esta deve ter sua participação garantida através da 
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, atuando em conjunto 
com a equipe de projeto ou até mesmo fazendo parte desta. A parti- 
cipação deve se dar em pontos específicos do ciclo de vida tais 
como as atividades de análise de dados e análise de integração de 
sistemas. 

A administração de dados deve também estar envolvida no desenvol- 
vimento feito pelos usuários finais. Para isso é fundamental que 
esta participe dos projetos dessa natureza orientando a integração 
dos sistemas departamentais através do acesso aos dados de nível 
corporativo. Nesse sentido, a administração de dados deve atuar 
junto com o Centro de Informações a fim de, em conjunto, levarem 
essa visão aos usuários finais. 

O terceiro motivo pelo qual as empresas têm dificuldade em implan- 
tar a administração de dados é a sua dissocia&o do ambiente e dos 



aspectos operacionais de implementação dos dados. 

Ainda que a administração de dados participe do processo de desen- 
volvimento de sistemas, analisando e modelando os dados em conjun- 
to com a equipe de desenvolvimento e registrando-os no dicionário 
de dados, esta não toma conhecimento das posteriores modificaç5es 
feitas nas estruturas de dados por ocasião da construção, implan- 
tação ou manutenção do sistema. 

Durante essas fases, as mudanças tendem a ser aplicadas diretamen- 
te no banco de dados sem que sejam feitas também nos modelos de 
dados mantidos pela administração de dados. Isso porque as modifi- 
cações feitas nessas fases não dispõem de tempo para grandes anã- 
lises de dados e avaliaç6es de compartilhamento de dados o que, na 
visão de alguns analistas de sistemas, seriam as Unicas justifica- 
tivas para o envolvimento da administração de dados nessas situa- 
ções. 

A experiência tem mostrado, entretanto, que justamente nessas si- 
tuações é que sÃo criadas a maior parte das redundâncias não con- 
troladas de dados, que terminam por prejudicar todo o investi.rnento 
feito na qualidade do modelo de dados por ocasião de sua elabora- 
ção original. 

Para evitar estes casos é fundamental que a administração de banco 
de dados opera em completa sintonia com a administração de dados, 
não permintindo que sejam feitas modificações nas estruturas do 
banco de dados da empresa sem uma avaliação prévia da administra- 
ção de dados. 

Isso só pode ser alcançado através da atuação integrada destas 
duas áreas, seja por estarem vinculadas a uma mesma estrutura or- 
ganizacinal, ou por adotarem um método integrado de trabalho que 
contemple a administração do dado independente do seu nível de 
abstração (conceitual ou operacional). 

A quarta dificuldade para implantação da administração de dados 
numa empresa B que, além desta gerar alguma sobrecarga ao processo 
de desenvolvimento de sistemas, esta não oferece, de imediato, ne- 



nhum benefício concreto em termos de reaproveitamento de esforços 
consequente do compartilhamento de dados. Isso porque é pouca ou 
nenhuma a documentação encontrada sobre os dados e os sisteinas 
existentes. 

Para apoiar a atuação inicial da administração de dados faz-se ne- 
cessária, portanto, uma rápida dicionarização dos dados já imple- 
mentados nas bases de dados dos sistemas existentes. 

Os dados registrados no dicionário de dados servem de base para o 
desenvolvimento de sistemas integrados. A análise dos dados para 
um novo sistema, feita com base nos modelos de dados dos sistemas 
existentes, não sú garante a integração destes como também evita 
que redundâncias sejam criadas. Mais ainda, o acesso a um dicioná- 
rio de dados contendo as descrições dos dado8 que já existem esti- 
mula o seu compartilhamento e reduz, assim, o esforço do desenvol- 
vimento e manutenção de sistemas. 

Um dicion&rio de dados deve manter informaçues que descrevam os 
dados (metadados) tanto a nível conceitual (semântico) quanto ope- 
racional (implementação física). Com isso, procura-se criar mais 
um elemento de integração entre a administracão de dados e a admi- 
nistração de banco de dados, atravks do mapeamento entre os mode- 
los de dados e os esquemas de banco de dados através dos quais es- 
tes foram implementados. 

O processo de dicionariza~ão rápida dos sistemas existentes, tam- 
bém conhmido como Reengenharia da Informação, envolve a elabora- 
ção dos modelos de dados segundo uma estratégia de engenharia re- 
versa, ou seja, a partir da análise dos dados já existenteã abs- 
trai-se o modelo de dados associado. 

De posse dos modelos de dados assim obtidos é possível, ainda, Ea- 
zer-se um diagnóstico do grau de compartilhamento de dados entre 
os sistemas existentes. Com base nesse diagnústico, manutenções 
evolutivas podem ser feitas nos sistemas no sentida de integrá- 
108, cada vez mais, uns aos outros. 

Os modelos de dados obtidos atraves desse processo formam também 



uma base importante para o direcionamento da migração rumo a uma 
nova arquitetura de sistemas. Mesmo que os sistemas venham a ser 
redesenvolvidos e suas bases de dados remodeladas e reimplementa- 
das em um novo ambiente operacional, 6 fundamental para a empresa 
que o seu acervo de dados seja preservado. Daí a importância de se 
ter uma visão de quais os tipos de dados existentes e como estes 
estão estruturados. 

Com isso procura-se garantir que, mesmo pouco tempo após a sua im- 
plantação, a área de administração de dados seja capaz de apoiar o 
desenvolvimento integrado de sistemas e orientar o acesso aos da- 
dos feitos diretamente pelos usuários finais. 

Desta forma é possrvel alcançar-se um significativo grau de rea- 
proveitamento de esforços, melhorando a produtividade no desenvol- 
vimento de sistemas e a confiabilidade na sua manutenção, o que 
contribui para a redução dos custos de informática na empresa. 



4.5 Centro de Informações 

A disseminação, cada vez maior, de ferramentas de software volta- 
das para profissionais não especializados em informática, vem tra- 
zendo profundo impacto nas áreas de processamento de dados das em- 
presas. 

Se por um lado estas ferramentas liberam os especialistas em in- 
formática da uma série de responsabilidades, relativas à elabora- 
ção de programas para atendimento a consultas eventuais e à cons-. 
trução de pequenos sistemas de uso localizado, por outro lado ge- 
ram a necessidade das áreas de informática se estruturarem para 
atender a um novo tipo de demanda relacionada ao suporte técnico, 
consultoria e treinamento no uso destas ferramentas- 

As tentativas de prestação de tais serviços, sem que seja estabe- 
lecida uma estrutura organizacional própria, têm se mostrado pouco 
adequadas. Por diversas vezes acabam por contribuir para um des- 
gaste ainda maior da imagem das 6reas de informática. 

Esse desgaste advém do fato de que os analistas de sistemas, por 
terem responsabilidades formais em atividades relacionadas ao de- 
senvolvimento e manutençgo dos sistemas corporativos, tendem a 
considerar as atividades de apoio aos usuários finais como algo 
que atrapalha o seu trabalho, ou a se dedicar quase que exclusiva- 
mente a estas atividades, em detrimento das demais. 

Qualquer das duas posturas implica em prejuizos para a &rea de in- 
forrnática. Na primeira delas os usuários, ao se sentirem sem o 
apoio esperado, passam a ignorar a área de informática e a buscar 
o apoio de outras fontes, normalmente externas empresa e sem 
compromissos para com a globalidade das soluções apresentadas. 

Com a outra, o prejuízo recai nas atividades de desenvolvimento ou 
manutenção dos sistemas corporativos que passam a ter seus recur- 
sos desviados e tendem, com isso, a ultrapassar os prazos previs- 
tos. 



Para resolver esses problemas, deve ser estabelecido na empresa 
uma organização com o objetivo de atender diretamente às necessi- 
dades especificas dos usuários finais, o Centro de Inf~~rnações. 
Essa área deve atender as necessidades dos usuários tanto em ter- 
mos de equipamentos para a computação Local, quanto de ferramentas 
e aplicativos de usa especificos. Visa também fornecer todo o 
apoio necessário 2i efetiva utilização desses recursos. 

A estruturação de um Centro de Informações numa empresa deve ter 
como meta organizar a chamada computação dirigida pelo usuário. 
Isto envolve a definição de diretrizes, padrões e procedimentos 
para a utilização dos recursos de informática destinados aos usuá- 
rios finais. 

O estabelecimento de padrões, entretanto, nem sempre é visto com 
bons olhos pela comunidade de usugrios- Estes tendem inicialmente 
a reagir fortemente 5 falta de liberdade de escolha dos recursos 
de informática por eles utilizados. Com o passar do tempo, porém, 
os usuários tendem a amadurecer a sua visão com relação & padroni- 
zação da computa~ão pessoal e, consequentemente, passam a perceber 
os seus benefícios. 

Estabelecendo padrões para a coitlputacão dirigida pelo usuário o 
Centro de Informações facilita o intercâmbio de informações entre 
as áreas usuárias, o que tende a melhorar sensivelmente a qualida- 
de do fluxo de informações na empresa. 

Adicionalmente, o estabelecimento de padrões disciplina a computa- 
ção pessoal contribuindo para o surgimento de uma cultura uniforme 
de informática na empresa. Com isso é possível reduzir-se parcial- 
mente a carga de trabalho do desenvolvimento de sistemas feito pe- 
la área de informática, transferindo parte do desenvolvimento dos 
sistemas para os prbprios usuários. 

É de fundamental importância, entretanto, que se compreenda que o 
desenvolvimento feito diretamente pelos usuários tem como objetivo 
oferecer respostas adequadas e em tempo hábil para satisfazer &s 
suas necessidades mais imediatas. 



Ainda que oferecendo também uma maior flexibilidade e independên- 
cia para a atividade de desenvolvimento de sistemas, não implica, 
no entanto, no esvaziamento da área de informática, que tende a 
preservar suas atribuições primordiais, e nem numa distorção no 
perfil funcional e nas atribuições dos demais profissionais da em- 
presa . 

As áreas de desenvolvimento de sistemas de informação e de apoio 
aos usuários finais não são, de modo algum, competitivas, e sim 
partes cooperativas de uma mesma estrutura organizacional que pos- 
suem o mesmo objetivo: servir satisfatoriamente &s necessidades de 
informatização da comunidade usuária. 

Nesse sentido, a divisão do esforço de desenvolvimento entre ana- 
listas, programadores e usuários finais tem como objetivo maior 
acelerar o proceaso de informatização da empresa. 

Um cuidado deve ser tornado, entretanto, em relação ao desenvolvi- 
mento de sistemas feito pelos usuários. O Centro de In£ormações 
deve atuar em perfeita integração com a Administração de Dados de 
forma a dirigir o usuário utilização de dados já existentes evi- 
tando a proliferação de redundâncias de dados. Por isso, o sucesso 
da implantação do Centro de Informações depende, em parte, da 
existência de uma política e de uma organização para a administra- 
ção dos dados da empresa, 

Existem alguns fatores criticos de sucesso na implantação do Cen- 
tro de Informações que podem ser apontados: 

seleção de pessoal com o perfil adequado; 

* elaboração de uma metodologia de trabalho para o de- 
senvolvimento de sistemas feito pelos usuários finais; 

* criagão de um manual com todas as informações relati- 
vas 2~ inform2itica na empresa; 

* estabelecimento de canais de comunicação com a comuni- 
dade usuária da ernpreea. 



A evoluç&o da cornputação dirigida pelos usuários indica que, num 
futuro próximo, a maioria dos recursos de computação utilizados 
nas empresas serão destinados a este tipo de processamento de da- 
dos. 

Inicialmente, a computação feita pelos usuários referia-se, basi- 
camente, B computação individual, tanto em computadores pessoais 
quanto em computadores de grande porte. Em estágios mais avança- 
dos, esta tende a envolver a computação em grupos ou a computação 
departamental. 

A forma mais recomendada de se gerenciar a informática numa empre- 
sa na qual grande parte dos funcionários são usuários de computa- 
dores é torná-los autosuficientes em computação tMcNurlin87bf. Ta- 
ra tanto 6 necessário: 

* disponibiliaar ferramentas adequadas; 
* estabelecer padrzes para a utilização das ferramentas; 
% recomendar yrát icas adequadas 8 u-t ilização das ferra- 
mentas ; 

* prover dados; 
* definir uma estratégia para o Centro de Informações. 

A definição de uma estratégia de longo prazo para o Centro de In- 
formações abrange cinco pontos: o planejamento dos serviços sfere- 
cidos, o estimulo ii autosuficiência, a manutenção de uma equipe 
reduzida, a busca por benefícios financeiros reais e a transforma- 
ção num efetivo centro de apoio ao acesso às informaçóes. 



Planejamento dos Serviços  Oferecidos 

O s  Centros de Informação oferecem, de uma. maneira g e r a l ,  
uma gama de s e r v i ç o s  que i n c l u i  : treinamento,  consul to-  
r ia,  atendimento d i r e t o  ( "ho t - l ine"  ) ,  aval iação  e s e l e -  
ção de produtos,  pad-ronizações, acesso a dados corpora- 
t i v o s ,  pro to t ipação  de s i s temas ,  e t c  ... 

A maioria  dos Centros de Informação não possui  r ecursos  
s u f i c i e n t e s  para  o f e r e c e r  simultaneamente todos o s  se r -  
v iços  a todos  o s  usuá r ios .  Por o u t r o  lado,  é dese jo  des- 
s e s  órgãos poderem o f e r e c e r ,  num f u t u r o  próximo, o maior 
número poss íve l  de s e r v i ç o s  a t a n t o s  usuá r ios  quanto f o r  
poss íve l .  

Para t a n t o ,  e s s a s  á r e a s  devem p l a n e j a r  qua i s  o s  s e r v i ç o s  
que devem s e r  o fe rec idos  e para  q u a i s  c l a s s e s  de usuá- 
r i o s .  I E ~ O  envolve a de f in ição  dos d ive r sos  grupos de 
c l i e n t e s  ( u s u á r i o s )  e dos s e r v i ç o s  que devem s e r  ofere-  
c idos  a cada um d e s t e s .  

A d i v i s ã o  da comunidade de usuár ios  em grupos de c l i e n -  
t e s  pode s e r  f e i t a ,  por exemplo, por: 

* á r e a s  f u n c i o n a i ~ ;  (produgão, engenharia,  vendas, 
e t c  ...); 

* c l a s s e s  de funcionár ios  (execut ivos ,  t & c n i c o s ,  
ge ren tes ,  s e c r e t á r i a s ,  e t c  ... ) .  

Estímulo 8 Autosuficiência  

O s  Centros de InformaçGes devem es t imula r  a que o s  usuã- 
r i o s  f i n a i s  desenvolvam seus  sistemas com recursos  pró- 
p r i o s .  En t re tan to ,  algum apoio pode s e r  dado durante  a s  
f a s e s  de estudo de v i a b i l i d a d e  e se leção  de equipamentos 
e ferramentas ,  sem que com i s s o  sejam consumidos muitos 
dos seus  recursos .  



Como a fase de modelagem e projeto da base de dados pode 
tomar um tempo considerável do consultor do Centro de 
Informações este deve se dedicar apenas às suas partes 
mais críticas. 

A codificação, teste e documentação devem ser feitas di- 
retamente pelos prdprios usuários, enquanto que os pro- 
cedimentos de segurança e controle do sistema desenvol- 
vido podem ser elaborados pelo Centro de Informações Bem 
que, com isso, sejam também consumidos muitos recursos. 

Existem algumas situaçães, entretanto, nas quais o Cen- 
tro de Informações deve efetivamente construir parte dos 
sistemas desenvolvidos pelos usuários. Isto se aplica à 

criação de interfaces entre sistemas, ao estabelecimento 
de interligaçõe~ de equipamentos, projeto de bases de 
dados com grandes volumes de dados e de acesso intensi- 
vo, extração de dados e desenvolvimento de sistemas de 
informação para executivos. 

Nos casos em que o Centro de Informaçãef; venha a desen- 
volver programas, isto deve ser feito por uma equipe di- 
ferente da que atua em consultoria e apoio aos usuários. 
Deve ainda, nesses casos, ser usada uma metodologia re- 
duzida na qual sejam enfatizadas as fases de estudo de 
viabilidade, especificação e projeto do sistema e teste 
de aceitação. 

Manutenção de uma Equipe Reduzida 

Existem três caminhos através dos quais um Centro de In- 
formações pode ser mantido com uma equipe reduzida: 
transferindo parte do trabalho para outros, reutilizando 
informações e recursos para múltiplos propdsitos ou uti- 
lizando tecnologia para ajudar às pessoas. 

A transferência do trabalho pode ser obtida com a cria- 



ção de uma hierarquia de Centros de Informações, na qual 
equipes de consultoria mantidas nas áreas usuárias (Cen- 
tro de Informações local) sejam responsáveis, em primei- 
ra instância, por apoiá-los e resolver seus problemas. O 
Centro de Informações central, alem de manter seu papel 
normativo, tem ainda como objetivo apoiar os Centros de 
Informação localizados. 

A reutilização de recursos pode ser alcançada, por exem- 
plo, através da elaboração de cursos que são ministrados 
por consultores especializados, localizados junto aos 
usuários, utilizando as bases de dados das próprias are- 
as usuarias. 

Tecnologias tais como treinamento baseado em computado- 
res e vídeocursos podem também ser utilizados para mul- 
tiplicar o poder de ação do Centro de InformaçTSes. A 
utilização de softwares cada vez mais autoexplicativos e 
de linguagens mais próximas 21 linguagem natural tendem 
tambem a reduzir as necessidades de apoio aos usuários 
finais e, consequentemente, minimizar parte da equipe do 
Centro de Informa~ões. 

Busca por Benefícios Financeiros 

Os Centros de Informação têm sido criados, inicialmente, 
com o objetivo de direcionar o processo de proliferação 
de computadores pessoais e de prover serviços de infor- 
mática diretamente para os usuArios finais. Pouco se sa- 
be, entretanto, do que os usuários estão realmente fa- 
zendo com os recursos de informática que lhes são desti- 
nados e quais os benefícios que estão sendo efetivamente 
alcançados. 

Os Centros de Informação devem estimular a que as áreas 
da empresa relatem, periodicamente, os benefícios obti- 
dos com a computação dirigida pelos usuários. Devem tam- 
bém estimular a'redução das despesas com o uso de compu- 



tadores pessoais que, apesar de parecerem pequenas ao 
serem tratadas individualmente, quando levadas ao nível 
corporativo podem envolver grandes custos. 

Outro aspecto importante em relação aos benefícios al- 
cançados com a computação dirigida pelos usuários, é que 
a comunidade usuária e a organização como um todo devem 
estar conscientes do custo que deve r atribuído & 
atuação do Centro de Informações, de tal forma que este 
não venha a ser subutilizado ou ainda sul?erestimado em 
suas atribuições. De um modo geral a relação entre os 
custos e os benefícios associados ao Centro de Informa- 
ções é bastante satisfatória quando estes são utilizados 
adequadamente CHammond821. 

Transformação num Efetivo Centro de Informaçõe~ 

A medida que novas tecnologias papa o grocessamento de 
informações recaem sobre a Eirea de informática da empre- 
sa, o Centro de Informações se transforma na organização 
que atua como intermediário no processo de apoiar aos 
usuários a obterem e a processarem tais informações. 

Como efetivos centros de informações, estes órgãos de- 
vem ajudar aos usu&rios a encontra.rem as inf~~mações de 
que necessitam, interna ou externamente A empresa. 

O objetivo maior de um Centro de Informaçõe~ 6 ampliar a 
sua função de cent.ro de informações ao ponto em que este 
seja encarado pelos usuários como o local onde são re- 
solvidas questões sobre informações e o seu processamen- 
to. 

Apesar de não prover todos os üerviço~; e de não dispor 
de todas as informações necessárias, o Centro de Infor- 
mações deve saber indicar as áreas que podem oferecer 
aos usuários os serviços e/ou as informações procuradas. 



Finalmente, cabe ressaltar que tanto a comunidade de usuários 
quanto a área de informática numa empresa devem fazer algumas con- 
cessões que são básicas para o efetivo desenvolvimento de sistemas 
orientado pelos usuários finais. 

As áreas de informátic:a cabe a preocupa~ão para com o estabeleci- 
mento de um Centro de Informações. 0s usu&rios devem, por sua vez, 
buscar soluções para as suas necessid-ades imediatas junto & equipe 
do Centro de Informações, comprometendo-se a seguir critérios há- 
sicos requeridos para o uso seguro dos dados oferecidos garantin- 
do, deste modo, sua privacidade e auditabilidade. 

Ambos devem estar aptos e comprometidos com o fornecimento da mão 
de obra adequada para a realização deste tipo de desenvolvimento. 
A área de informática oferecendo o adequado suporte tgcnico de 
consultoria e os usuários contribuindo com o seu conhecimento da 
aplica@io requerida e efetuando as tarefas necessárias direlamen- 
te. 

A parceria implícita nesse tipo de organização garante a satisfa- 
ção dãs necessidades das partes envolvidas e as beneficia de forma 
equivalente. 

Os usuários são beneficiados porque a abordagem proposta possibi- 
lita o atendimento às suas necessidades de informaçães através de 
~ioluções rápidas e perfeitamente confiáveis. A canfiabilidade é 

garantida, uma vez que as soluções são suportadas pela pr6pria ca- 
pacidade e experiência dos usuários, além do ferramenta1 técnico 
obtido com a associação de esforços. 

A área de informática, por sua vez, é beneficiada pela redução de 
sua carga de trabalho e, ~~incipalmente, pela ~atisfa~ão das ne- 
cessidades dos seus usuários que, com isso, passam a ter uma me- 
lhor imagem da área e um melhor ~elacionamento com esta. Isto per- 
mite uma maior dedicação das equipes de desenvolvimento aos siste- 
mas que requerem uma maior capacitação técnica e capacidade de 
avaliação de alternativas complexas de solu~ão, 



Assim, a empresa como um todo se beneficia da associação das áreas 
em função do relacionamento cooperativo estabelecido entre a comu- 
nidade de usuários e a área de informática. Como benefícios pode- 
se apontar a melhor utilização dos recursos de informática e o au- 
mento de produtividade alcançado através do acesso imediato &s in- 
formações necessárias í i  tomada de decist5es e planejamento das ope- 
raç6es e estratégias da empresa. 



5 -  AutomaçZio do Desenvolvimento de Sistemas 

A utilização de ferramentas computadorizadas no desenvolvimento de 
sistemas não é um fato recente. Já há alguns anos pode ser encon- 
trado, na maioria das empresas, algum tipo de apoio automatizado 
ao desenvolvimento e manutenção de sistemas. 

Entretanto, o que se observa é que as ferramentas que tradicional- 
mente têm sido utilizadas procuram apoiar principalmente a fase de 
implementação dos sistemas. Tipicamente estas £erramentas são: ge- 
radores de relat0rios, geradores de aplicações e as tão difundidas 
linguagens de quarta geração. 

A automação do processo de desenvolvimento de sistemas tem sido, 
ao longo doa últimos anos, objeto de contínua pesqixisa e inovação. 
Desde as primeiras ferramentas, que buscavam apoiar o processo de 
constru&ío de um ~3istema, at6 o ~urgimento da tecnnlogia CASE 
(Computer Aided Software Engineering), que provê um conjunto inte- 
grado de ferramentas para apoiar a todas as fases do ciclo de vi- 
da, muito se evoluiu no sentido da completa automação do processo 
de desenvolvimento e manutenção de sistemas. 

Neste capítulo são apresentadas as características de um ambiente 
automatizado para o desenvolvimento de sistemas. Nele são aborda- 
dos os aspectos hist0ricos que motivaram a evolução da automação 
do processo de desenvolvimento de sistemas. A tecnologia CASE é 

apresentada e são ainda discutidas algumas tendencias para a sua 
evolução. Ao final, uma estratégia para a implantação da automação 
do desenvolvimentw de sistemas é também apresentada. 



5.1 Aspectos Hist6ricos 

A automação do processo de desenvolvimento de sistemas s6 se tor- 
nou uma realidade a partir do surgimento da tecnologia CASE. Essa 
tecnologia, ao combinar ferramentas de software com técnicas de 
desenvolvimento de sistemas, introduziu uma estratggia diferente 
das tecnologias de softwares que a antecederam. A tecnologia CASE 
passou a dar cobertura ao problema do desenvolvimento de sistemas 
como um todo, abrangendo todo o ciclo de vida, e não apenas àyue- 
les relacionados & implementação dos sistemas. 

Espalhando-se ao longo de todas as fases do ciclo de vida de um 
sistema, a tecnologia CASE ataca o problema da produtividade do 
desenvolvimento de sistemas do inicio ao fim desse processo. A au- 
tomação aplica-se, segundo essa abordagem, 8s atividades tanto das 
fases de análise e projeto quanto das de implewentação e manuten- 
ção. 

Com isso, muitas atividades trabalhosas e tediosas, inerentes à 

utilização das tecnicas estruturadas, que na prática raramente eão 
estritamente seguidas, tornaram-se viáveis de serem executadas, 
Isso graças ao suporte automatizado ao desenho de diagramas e 
geração de documentação de sistema. 

A h.ist6ria da tecnologia CASE tem início na década de 80,  com a 
introdução no mercado de ferramentas de diagramação e documentação 
baseadas em computador. Tais ferramentas representam as primeiras 
tentativas de utilização de algum apoio computadorizado para auto- 
mação das atividades de antilise e projeto de sistemas de informa- 
ção. 

Essas primeiras ferramentas eram bastante simples, voltadas para 
suportar a criação e manuten~ão de desenhos e operavam isoladamen- 
te. Eram utilizadas para a criação de diagramas estruturados tais 
como diagramas de fluxos de dados, mapas estruturados de programas 
e diagramas de entidades-relacionamentos. 



Em meados da década de 80, as ferramentas CASE passaram a dar co- 
bertura a duas importantes funções no processo de desenvolvimento: 

% verificação automática de diagramas estruturados; 

* armazenamento de diagramas estruturados em bibliotecas 
de projeto, denominadas diciongrio, enciclopBdia ou 
repositório de dados. 

A partir daí os dkagramas passaram a ser validados quanto a sua 
correção e completude , antes de serem ut ilieados como especifica- 
ções de projeto para a implementação de programas. 

Tais validações baseiam-se em regras próprias de cada tecnica es- 
truturada suportada e produzem, automaticamente, um registro das 
referências cruzadas apuradas. Com isso possibilitam a eliminacão 
de redundâncias entre diferentes diagramas. 

Os diagramas validados são armazenados numa base de dados CASE. 
Uma vez armazenados, estes passam a estar disponiveis para serem 
atualizados, compartilhados por diferentes componentes da equipe 
de projeto ou até mesmo reutilizados em outros projetos. 

Nesse estiiígio a tecnologia CASE visava atingir, quase que exclusi- 
vamente, as fases de andlise e projeto, consideradas como as mais 
críticas do ciclo de vida de um sistema. Observava-se, então, que 
a qualidade e o custo de um projeto de sistema estavam intimamente 
associados ao esforço aplicado nas fases iniciais de seu desenvol- 
vimento e que, com o suporte automatizado das ferramentas CASE, o 
tempo de projeto poderia ser substancialmente reduzido e especifi- 
cações de alta qualidade e isentas de erro poderiam ser produzi- 
das. 

O passo seguinte na evolução da tecnologia CASE foi ligar a auto- 
mação da especif icação com a automação da programação. 



Enquanto a automação das especifica~ões dizia respeito & assistsn- 
cia computadorizada 2s atividades de análise e projeto, a automa- 
ção da programação envolvia a geração automática da codificacão 
dos programas. O estabelecimento de uma ligação entre essas duas 
etapas significa produzir de 80% a 90% de um sistema a partir de 
seu projeto estruturado. 

O estabelecimento da requerida ligação automatizada entre essas 
etapas do desenvolvimento de um sistema requereu, no entanto, que 
alguns problemas fossem contornados. 

As ferramentas para apoio automatizado às especificações foram de- 
senvolvidas para serem utilizadas em computadores pessoais. Isto 
se deve Rs facilidades existentes, nesse tipo de ambiente, para a 
construção e interfaces gráficas. As ferramentas para apoio Et im- 
piementacão do sistema, por sua vez, eram geradores de aplicaçne~, 
ou de codificação de programas, desenvolvidos, por sua vez, em 
computadores de grande porte nos quais os sistemas gerados deve- 
riam ser efetivamente utilizados. 

A ligação da automacão dos processoB de especificação e projeto 
com o de construção requeria, portanto, a integraçga não só dos 
dois tipos de ambientes de processamento, mas também das duas tec- 
nologias de software: CASE e linguagens de quarta geração. Um ele- 
mento importante do estabelecimento dessa ligação foi a criacão de 
um repositório de dados no ambiente CASE. 

Um Pepositório CASE 6 um mecanismo para a organização e armazena- 
mento de todas as informações a respeito de um sistema de informa- 
cão. Algumas dessas informacões ~ ã o  necessárias para a gerência do 
projeto enquanto que outras são necess5rias para a geração automá- 
tica dos componentes que implementam o sistema. 

O reposit0rio CASE de um projeto inclui informações sobre o pro- 
blema solucionado, inclusive sua abrangência, as tgcnicas adotadas 
e as decisões tomadas durante a sua solucão, seus modeio~ de dados 
e de processos, protótipos, planos e dados de acompanhãmento de 
sua execução. 



Alem de ligar a autoinação da especificação com a da programação, o 
repositório CASE torna a reutilização de componentes uma realida- 
de, o que, sem dúvida, aumenta significativamente a produtividade 
do desenvolvimento de sistemas. 

Através dele, cada novo sistema desenvolvido, ou. nova versão de 
sistema existente, não necessita obrigatoriamente ser iniciado do 
nada. Analistas e programadores podem reutilizar componentes de um 
sistema armazenados no reposithrio CASE, tais como: planos de pro- 
jeto, modelos de dados e de processos, protótipos, modelos de pro- 
gramas, m0duloã de codificação de programas, esquemas de banco de 
dados, dados para teste, etc ... 



5 .2  Tecnologia CASE 

A disseminação dos computadores pessoais e da tecnulogia CASE via- 
bilizou o desenvolvimento de sistemas de infopmações em ambientes 
de estações de trabalho pessoais. 

Com isso, todo o processo de desenvolvimento de sistemas teve que 
ser adaptado a esse novo ambiente, baseado em poderosas ferramen- 
tas de soÍtware, disponíveis nas estagões de trabalho, e em tI5cni- 
cas estruturadas que tortnaram o desenvolvimento de sistemas algo 
muito próximo dos demais processos de engenharia. 

Uma estação de trabalho CASE é um ambiente completo, que inclui 
hardware e software, cuja função I5 prover todo o apoio computado- 
rizado à produção e manutencão de sistemas de informagão, bem como 
& gerência desses processos. 

Adicirsnalmente, uma estacão de trabalho CASE deve ser dotada de 
outros tipos de software que não são de~envolvidos para apoiar es- 
pecificamente o desenvolvimento de sistemas mas que, ainda assim, 
têm grande utilidade nesses ambientes. Tipicamente, estes produtos 
são processadores de texto, armacenamento e recuperagão rápida de 
informações, agenda e mala direta. iJma estagão de trabalho, assim 
configurada, deve ser uma máquina de uso pessoal dedicada a pmver 
a maior infraestrutura possível aos profissionais de desenvolvi- 
mento de sistemas. 

Com tais características, as estaçses de trabalho CASE visam au- 
mentar a produtividade do desenvolvimento de sistemas e a qualida- 
de dos sistemas de informação assim produzidos. 

O conjunto integrado de ferramentas de software de uma estação de 
trabalho CASE é denominado bancada CASE. Tal Bancada deve ser ade- 
quada &s características e preferências de seu usuário, apoiando-o 
em atividades especializadas por ele executadas. 

Uma bancada CASE deve prover pleno suporte funcional para a execu- 
ção das seguintes atividades do processo de desenvolvimento: 



* criação de gráficos que representem os requisitos do 
sistema e as especificações do projeto; 

* análise, validação e interrelacionamento dos objetos 
que constituem o sistema de informação; 

* armazenatnento , gerência e divulgação de informa~ões 
sobre o sistema e sobre a gerência do projeto; 

* construção de prot0tipos; 

* geração da codificação dos progpamas e sua respectiva 
documentação; 

* aderência a padrões e procedimentos; 
:R análise, validação e teste de programas; 

* interfaceamento com dicionários de dados e sistemas de 
bancos de dados externos. 

Para o pleno suporte oferecido a tais atividades uma bancada CASE 
deve estar capacitada a oferecer as facilidades a seguir relacio- 
nadas. 

Suporte Grá£ico 

Representações gráficas (ou diagramas) têm uma importan- 
te função no desenvolvimento de sistemas. Os diagramas 
são realmente a linguagem mais apropriada papa a modela- 
gem de sistemas por se tratarem de urna forma concisa e 
não ambígua de descrevê-los. 

As representações gráficas G o  tão importantes para a 
análise e o projeto de sistemas que as diferentes temi- 
cas estruturadas podem ser caracterizadas em termos da 



tScnica de diagramação utilizada para modelar um siste- 
ma. 

O problema com a utilização de representaç8es gráficas 
adviin do tempo consumido na sua produção e manutenção. A 
automação elimina este problema tornando, assim, os ana- 
listas de sistemas mais produtivos. Além disso, a dia- 
gramação interativa na tela do computador garante a ade- 
rência a padrões e automatiza também o processo de docu- 
mentação. 

Verificação de Erros 

A verificação automática de erros 6 uma das caracterís- 
ticas mais importantes das bancadas CASE. Detetar erros, 
logo que eles surjam, é uma maneira eficiente de reduzir 
as custos no desenvolvimento e manutenção de sistemas. 

A verificagão automática de erros ajuda os analistas a 
descobrirem erros nos estagios mais iniciais do projeto 
de um sistema, impedindo a sua propagação e evitando, 
assim, o elevado custo de sua correção caso estes vies- 
sem a ser percebidos em estágios mais adiantados do pro- 
jeto. 

Utilização de um Repositbrio de Informações 

Embora não seja tgo marcante quanto o suporte gráfico, o 
repositório de in£ormações é o verdadeiro ndcleo de uma 
bancada CASE. Trata-se de um mecanismo utilizado para 
armazenar, de forma organizada, todas as informações re- 
lativas a um sistema em desenvolvimento ou já desenvol- 
vido. As informações mantidas num repositOrio de infor- 
magões de uma bancada CASE referem-se ao planejamento, 
controle, análise, projeto e implementação de um siste- 
ma. 



Através de um repositório de informauões ficam viabili- 
zadas : 

* integração das ferramentas CASE; 

* consistência e controle de integridade das espe- 
cificações de um sistema; 

* compartilhamento das informações sobre um siste- 
ma; 

* padronização da documentação; 
* geração da documentação de um sistema; 
* geração da codificação dos programas e dos esque- 
mas da base de dados do sistema; 

* reutilização dos componentes que implementam um 
sistema; 

* gerência e controle do projeto. 

Atuação sobre um Conjunto Integrado de Ferramentas 

O maior obstáculo para a utilização de ferramentas de 
produtividade que antecederam à tecnologia CASE era a 
impossibilidade de integrar umas com as outras. 

Tais ferramentas não pnssuíam, geralmente, interfaces 
padronizadas que permitissem a comunicação entre elas. 
Adicionalmente, essas ferramentas eram fortemente depen- 
dentes de marcas ou modelos de computadores, sistemas 
operacionais ou linguagens de programação específicos. 

Apesar de individualmente serem ferramentas poderosas, 
esses produtos não conseguiram melhorar a produtividade 



e a qualidade do desenvolvimento e manutenção de siste- 
mas como um todo. Isso por não fornecerem um suporte in- 
tegrado e contínuo aos profissionais de sistema, nas 
suas atividades cotidianas. 

A integração das ferramentas de uma bancada CASE é um 
princípio básico da tecnologiã CASE. Este princípio é a 
chave para a utilização prática destas possantes ferra- 
mentas. Numa bancada CASE as ferramentas que a compõem 
devem interagir umas com as outras de maneira consisten- 
te e intuitiva, dentro de padrões claros e de fácil en- 
tendimento. 

As ferramentas de uma bancada CASE devem, do ponto de 
vista de seus usuários, parecer atuar de forma coopera- 
tiva impedindo a duplicação de func0es. Com isso, reduz- 
se a oportunidade de se introduzir erros e evita-se a 
entrada de dados redundantes quando a mesma informação 
for requerida por diferentes ferramentas. 

Cobertura de Tudo o Ciclo de Vida 

Para a plena automaçáo do processo de desenvolvimento de 
sistemas, nenhuma das fases que o compõem deve deixar de 
ser suportada por alguma ferramenta da bancada CASE. 

Apesar da necessidade de uma cobertura global, deve ser 
dada uma ênfase especial 5s fases iniciais do ciclo de 
vida pois, sem dúvida, essas sAo as maia criticas do 
processo. A ênfase na automapão dessas fases se deve à 
constatação de que erros cometidos na definicão ou espe- 
cifica~ão de um sistema são muito mais caros de serem 
corrigidos do que aqueles cometidos nas fases posterio- 
res do processo. 



Suporte & Frototipação de Sistemas 

As ferramentas de prototipação ocupam um importante es- 
paço na automação das fases iniciais do ciclo de vida. 
Elas são utilizadas para determinar os requisitos do 
sistema e para responder a questões relativas ao compor- 
tamento do sistema em construção. 

As ferramentas de prototipação de uma bancada CASE .são 
grupadas em cinco categorias: geradores de telas, gera- 
dores de relatórios, construtores de menus, linguagens 
de quarta geração e linguagens de especificação executá- 
veis. 

Os geradores de telas e relatórios e construtores de me- 
nus são usados, principalmente, para prototipar as in-- 
terfaces com o usuário de maneira rrlpida e prática. Jii 

as linguagens de quarta geração são usadas para desen- 
volveu. uni modelo mais completo do sistema, incluindo 
suas principais funções mas sem a preocupa~go para com a 
validação dos dados de entrada e com o seu desempenho. 

O propósito dos protótipos deçenvolvidos em linguagens 
de quarta geração é dar ao usu8rio a oportunidade de ex- 
perimentar o sistema utilizando uma versa0 simplificada 
do mesmo. 

As linguagens de especificação executáveis são as ferra- 
mentas de prototipação mais sofisticadas. Elas tranãfor- 
mam o desenvolvimento de um sistema num processo intera- 
tivo no qual o sistema é especificado e as especifica- 
ções são executadas para determinar se o sistema está 
completo e correto. A partir da experiência adquirida no 
uso desse protótipo, as especificações são refinadas e 
novamente executadas. O processo iterativo continua ate 
que o sistema esteja apto a ser executado da maneira de- 
sejada pelo usuário. 



Geração de Código de Frogrmas 

A geração da codificagão de programas se situa no extre- 
mo oposto ao da prototipação no ciclo de vida, A ferra- 
menta de geração de código de uma bancada CASE automati- 
za a implementação de programas gerando a sua codifica- 
ção diretamente a partir da sua especificação. 

Dependendo da complexidade do programa e da potenciali- 
dade da ferramenta e possivel gerar-se desde a estrutura 
básica de um programa até um programa completo. 

O código gerado pode ser tanto em formato fonte quanto 
em formato objeto. Geradores de código fonts tem como 
vantagem o fato de produzirem um programa legível aos 
programadores e, portanto, passíveis de serem por estes 
modificados. Os geradores de código objeto têm, por sua 
vez, a vantagem de ser mais eficientes e, por isso, ten- 
dem a ser mais bem aceitos pelos usuários de uma bancada 
CASE. 

As ferramentas que geram código fonte de programas ofe- 
recem, adicionalmente, capacidade de portabilidade do 
programa gerado, ou seja, o programa pode ser produzido 
num ambiente operacional diferente daquele no qual ele 
deverá ser efetivamente utilizado. Isso entretanto só é 
possível se a linguagem na qual o programa for gerado 
puder ser compilada no ambiente definitivo. Esta facili- 
dade, apesar de viável de ser também oTerecida pelos 
produtos que geram programas em modo objeto, normalmente 
não 8 encontrada nestas ferramentas. 

Suporte a Tecnicas Estruturadas 

A bancada CASE deve suportar o uso de técnicas estrutu- 
radas tais como análise, projeto e programação estrutu- 
rados, fornecendo ferramentas para a automação dessas 



t6cnicas. Neste sentido, dois tipos de suporte devem ser 
oferecidos: preparação da documentação e utilização das 
t6cnicas . 

A preparação da documentação envolve não só o suporte 
grafico ao desenho de diferentes tipos de diagramas uti- 
lizados pelas tecnicas estruturadas, mas tamb6m a produ- 
ção de especificações textuais inerentes ao uso destas. 

O suporte utilização das técnicas funciona como um 
guia para o usuário da bancada CASE nos diversos passos 
a serem seguidos na utilização das técnicas estrutura- 
das. Tal guia pode se limitar a simples teias de ajuda, 
que descrevem cada passo da técnica, ou ser alga um pou- 
co mais sofisticado envolvendo, por exemplo, listas de 
verificaqão que incluem as entradas requeridas e as saí- 
das que devem ser produzidas a cada passo do processo, 

Em alguns casos o suporte utilização das tecnicas pode 
ser ainda mais sofisticada incluindo mecanismos de veri- 
ficacão que assegurem que todas as saídas de uma deter- 
minada etapa da t6cnica tenham sido produzidas, estejam 
corretas e completas antes que o usuário seja autorizado 
a passar para a proxima etapa. 



5.3 Benefícios da Tecnologia CASE 

O uso da tecnologia CASE afeta todas as fases do ciclo de vida de 
um sistema, desde a definição de seus requisitos ate a sua entrada 
em operação e manutenção, passando pelas fases de projeto, codifi- 
cação e testes. 

Apesar de afetar a todas as fases do ciclo de vida, a tecnologia 
CASE viabiliza que seja dada a devida ênfase às primeiras fases do 
processo de desenvolvimento de um sistema, justamente aquelas que 
são mais críticas para o sucesso do projeto. 

Os ciclos de vida tradicionais sempre deram muita ênfase nas £- aS88 

finais do processo de desenvolvimento, ou seja, as fases de cedi- 
ficação e testes de programas KMcClure893. 

Com isso, muitos erros que poderiam ser facilmente corrigidos caso 
fossem detetados nas fases iniciais, eram corrigidos com custos 
excepcionalmente altos nas fases de codificação e testes. 

Com a observação de que os erros mais sérios e custosos ocorriam 
nos estggios iniciais do desenvolvimento de um sistema, as primei- 
ras fases do ciclo de vida, apoiadas pelas técnicas estruturadas, 
passaram a ter mais ênfase do que as fases finais. 

Apesar de tornar a detecâo de erros mais barata e rápida, por in- 
terceptá-los logo que surgem, as técnicas estruturadas oferecem, 
como desvantagem, o fato de envolverem atividades trabalhosas que 
muitas vezes ficam inviabilizadas pela necessidade de apresentação 
de resultados. 

A tecnologia CASE, mantendo a ênfase nas fases iniciais do ciclo 
de vida, dá a estas a agilidade que não consegue ser alcan~ada com 
simples utilização manual  da^  técnica^ estruturadas. Atraves deu- 
ta, atividades trabalhosas de análise e projeto são automatizadas 
e seus produtos automaticamente verificados, resultando numa menor 
incidência de erros e, conaequentemente, numa maior produtividade. 



Alem disso, a possibilidade de geraçgo automiltica de c6digo vip- 
tualmente elimina a fase de codificação do ciclo de vida. 

Deve ser ressaltado, ainda, que a tecnologia CASE acelera o ciclo 
de vida de um sistema, podendo diminuir o tempo de desenvolvimento 
em até 50% do processo feito sem o apoio de ferramentas automati- 
zadas . 



5.4 Estratégia para Automação do Desenvolvimento 

A tecnologia CASE por si só não garante a solução de todos os pro- 
blemas que ocorrem no desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
informação. A solucão desses problemas, com a consequente melhoria 
da qualidade e da produtividade, requer uma abordagem que envolve 
múltiplos enfnques. Tais enfoques devem envolver questões relat i- 
vas à gerência, pessoas, tecnicas e ferramentas. 

Para lidar com tal complexidade, a introdução da tecnologia CASE 
deve ser precedida de um cuidadoso planejamento no qual sejam es- 
tabelecidas, detalhadarnente, as etapas a serem seguidas, TJm plano 
para a implantação da tecnologia CASE numa empresa deve levar em 
conta características de sua organização e cultura. 

Apesar da estratégia para implantação da tecnologia CASE dever ser 
definida especificamente para cada empresa, existem alguns aspec- 
tos que devem ser considerados nesse processo independem da empre- 
sa. A implantação da tecnologia CASE numa organização deve contem- 
plar as etapas a seguir apresentadas CMcCLure891. 

Organização do Processa de Desenvolvimento de Sistemas 

Nessa etapa deve ser estabelecida uma Metodologia de De- 
senvolvimento de Sistemas que padronize e discipline o 
processo de desenvolvimento e manutenqão de sistemas. 
Devem também ser claramente especificadas as interfaces 
com todas as fun~ões que interagem com o processo de de- 
senvolvimento de sistema, especialmente com aquelas cu- 
jas interaçóes se dêem no inicio do processo, como é o 
caso da Administração de Dados. 

Definição de uma Equipe para Irnplementação 

A tarefa de introduzir a tecnologia CASE normalmente é 
atribuída a um grupo especial de técnicos. Em algumas 



empresas esse grupo é formalmente constituído pelo Cen- 
tro de Desenvolvimento ou por uma área dedicada ao estu- 
do de novas tecnologias aplicáveis ao desenvolvimento de 
sistemas. 

Se tal grupo não existir formalmente, ele deve ser cria- 
do e a ele devem ser atribuídas as seguintes responsabi- 
lidades : 

* seleçãn de ferramentas CASE; 

* avaliação em projetos pilotos; 

* definição de procedimentos e padrões para a sua 
utilização; 

* disseminação da cultura; 
* suporte & utilização. 

Seleção de Ferramentas CASE 

As ferramentas CASE devem ser selecionadas levando em 
consideraçGo não 86 a8 euas qualidades técnicas mas tam- 
bém outros fatores que a tornem mais indicada para as 
particularidades da organização. 

Os fatores mais importantes que devem ser considerados 
são : 

* custo da ferramenta; 

* custo dos equipamentos e do treinamento necessá- 
rios; 



* integração com ferramentas já existentes no am- 
biente ; 

* facilidade de aprendizado e de utilização; 

* satisfação dos usuários; 

% reputação comercial do fornecedor; 

* capacidade de adaptacão as características do am- 
biente de desenvolvimento da empresa; 

* qualidade da documentação; 
* qualidades técnicas da ferramenta tais como: in- 
terface gráfica, nível de integração, facilidade 
de integraçáo com outras ferramentas, existência 
de um repositório CASE, cobertura a todo o ciclo 
de vida, suporte a técnicas estruturadas. 

Projetos Pilotos 

Naquelas organiza~ões onde exista alguma relutância por 
parte dos gerentes ou técnicos em utilizar ferramentas 
CASE, é recomendável desenvolver projetos pilotos que 
provem que a sua utilização na empresa 6 viiivel. 

O sistema utilizado para projeto piloto deve refletir 
uma necessidade real da empresa mas não deve ser crítico 
para o usuário, já que a falta de experiência com a tec- 
nologia CASE utilizada no projeto poderá afetar forte- 
mente o seu risco, Ainda por este motivo, devem ser 
eleitos como projetos pilotos aqueles que não ofereçam 
outros fatores de risco ou nos quais estes possam ser 
eliminados. 

Além do grupo de implementa~ão de CASE na empresa, devem 
fazer parte dos projetos pilotos outros técnicos, de 



preferência experientes e com influência sobre os demais 
técnicos da organização, que estejam motivados a utili- 
zar as ferramentas em fase de experiência. 

Esses técnicos, externos ao grupo de implantação de CASE 
na empresa, devem ser transformados, ao final dos proje- 
tos pilotos, em agentes de dissemina@o da cultura e da 
tecnologia CASE experimentada. 

Disseminação do Uso 

A disseminagão da tecnologia CASE talvez seja a etapa 
mais delicada de todo o processo. Os técnicos envolvidos 
no desenvolvimento e manutenção de sistemas devem ser 
convencidos de que a tecnologia CASE traz vantagens con- 
cretas para o seu trabalho e que, portanto, devem procu- 
rar dominá-la e utilizá-la em seus projetos. 

Para tanto, devem não só ter acesso a todo o processo de 
implantação mas também receber treinamento e literatura 
sobre as ferramentas que lhes deem segurança na sua uti- 
liaa~ão. 

Convidar técnicos que não façam parte do grupo de im- 
plantação da tecnologia CASE na empresa a participar da 
escolha de ferramentas pode tambem ajudar a criar uma 
expectativa positiva além de um envolvimento e comprome- 
timento para com o sucesso do projeto como um todo. Isso 
é também um fator de grande importância na etapa final 
do processo de implantação das ferramentas na empresa, 
que B a disseminação de seu uso. 



6 .  Conclusões 

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma proposta de estra- 
tégia para a informatização das empresas. Para tanto, a questão da 
produtividade do processo de informatização das empresas foi ava- 
liada, tendo sido recomendado um conjunto de medidas que devem ser 
tomadas no sentido de se desenvolver rapidamente sistemas de alta 
qualidade. 

AB medidas recomendadas foram classificadas em açoes de planeja- 
mento, organização e automação do processo de desenvolvimento e 
implantação de sistemas na empresa. Para cada uma dessas classes 
de ações foram estudados e discutidos diversos aspectos relativos 
a como a empresa deve direcionar o processo de informatiza~ão em 
função das medidas que devem ser tomadas. 

Neste capítulo são apresentadas algumas conclusões a respeito da 
aplicação das medidas de planejamento, organização e automação do 
desenvolvimento de sistemas numa empresa. São também discutidos 
alguns aspectos referentes ao futuro do processo de informatização 
das empresas e apresentadas algumas considerações finais a respei- 
to do assunto. 



6.1 Planejamento, Organização e Automação 

Planejamento, organização e automação são as trGs palavras chaves 
para a modernização da informática nas empresas. São tambem as 
áreas básicas nas quais as empresas devem trabalhar para alcançar 
níveis melhores de produtividade no seu processo de informatiza- 
cão. 

A seguir são apresentadas alguma6 consideraç6es a respeito das me- 
didas recomendadas, ao longo deste trabalho, de acordo com estas 
três áreas de estudo. 

Planejamento 

Dada a importância vital da tecnologia de informação para as em- 
presas, a gerência de informática deve ocupar, cada vez mais, um 
papel de grande influência nas politicas corporativas. A tecnolo- 
gia de informática não e mais usada apenas para o. autoinação de 
procedimentos operacionais adiministrativos na empresa e sim com 
finalidades competitivas. 

Para que o executivo de informática passe a ocupar esse novo papel 
dentro da organização faz-se necessário: 

* um maior envolvimento com os negócios da empresa; 
% o estabelecimento da credibilidade da área de informa- 
t ica; 

* um maior apoio aos usuários na utilização da tecnolo- 
gia de informática; 

* criar uma visão e divulgá-la; 
% implantar uma arquitetura de sistemas de informacão. 



A estratégia proposta para o estabelecimento de uma arquitetura de 
sistemas de informação é a base para a integragão do uso da tecno- 
logia de informação com os negbcios da empresa. 

A tecnologia de informática transformou-se numa poderosa e diver- 
sificada ferramenta capaz de suportar os mais diversos tipos de 
aplicações numa empresa. Os sistemas de informagão da empresa têm, 
por outro lado, se tornado cada vez mais complexos. 

Sempre que algum projeto atinge um determinado grau de complexida- 
de é necessário pensar-se profundamente na sua arquitetura antes 
de sua implementação. Assim sendo, a implantação de sistemas cor- 
porativos requer a definição de uma arquitetura para integrá-los e 
para guiar o seu desenvolvimento. 

Uma arquitetura de sistemas de inforinação deve, adicionalmente, 
modificar a forma através da qual a empresa realiza seus negócios. 
Isto 6 necessário para que a implantação de uma nova arquitetura 
possa causar um impacto significativo no sucesso dos negócios da 
empresa e, em alguns casos, até mesmo garantir a sua sobrevivên- 
cia. 

Assim, o estudo de uma nova arquitetura de sistemas deve ser a 
oportunidade para que a alta gerência da organização repense suas 
expectativas com relação a sua participação no mercado e estabele- 
ça novas estratégias. Através desse estudo devem ser identificadas 
as potenciais aplicações estratégicas da informática na empresa. 

DeJarnett observa que as áreas de informática estão caminhando em 
várias direções simultaneamente, especialmente no que diz respeito 
a tentar atender às gerências operacionais e alta administração 
da empresa CDeJarnett891. As duas normalmente não têm aE; mesmas 
prioridades e a tentativa de atender a ambas segundo uma mesma es- 
tratégia confunde as equipes e pode comprometer o trabalho como um 
todo. 



Outro aspecto importante é a pressão dos usuários para que se pro- 
duza mais sistemas e mais rapidamente. 

Esses fatos tem trazido à tona várias questões relativas a como 
melhor se organizar a informática numa empresa. A estrutura tradi- 
cional não parece boa para o futuro da maioria das empresas. Me- 
lhorar a produtividade da programação não é suficiente. Isto pode 
reduzir o débito que as áreas de in£ormática têm em termos de sis- 
temas por serem desenvolvidos mas não em larga escala. A evidência 
maior é que a tentativa de se fazer tudo para todos pode não levar 
a lugar algum. 

Outro aspecto a ser observado 6 que as áreas de informática nas 
empresas têm protegido as areas usuárias de sua responsubilidade. 
Os usuários devem desempenhar o seu papel no processo, dirigindo o 
processo sob o seu ponto de vista. A área de informática deve se 
transformar, cada vez mais, num grande catalisador de soluç0es, 
ajudando aos usuários tecnicamente. 

Uma forma atrav6s da qual a organização da informática tem se mo- 
dificado nas empresas é movendo técnicos de sistemas para as áreas 
usuárias. Em algumas empresas esta mudança tem sido drástica e tem 
provocado fortes implicações. 

Quando técnicos de sistemas deixam a área de informática, a exis- 
tência de um plano de carreira adequado passa a ser uma preocupa- 
ção ainda maior por parte da alta gerência de sistemas, que deve 
garantir a esses empregados o conforto de terem uma carreira coe- 
rente com a sua atuação além de manter a Eua constante capacitação 
técnica. 

13 importante também que os executivos de informática olhem para os 
níveis fixo e variável de pessoal envolvido no processo de infor- 
matização da empresa. Para estabelecer o nível fixo deve ser ãdo- 
tado, em alguns casos, um número mínimo de pessoas para manter em 
operação cada sistema, sem novos desenvolvimentos. Em outros ca- 
sos, podem ser mantidos alguns técnicos experientes que, como 1í- 
deres de projeto, devem coordenar novos desenvolvimentos. Esta 6 a 



quantidade fixa de pessoal que deve existir na organização de in- 
formática da empresa. 

Com esta abordagem, os tipos de profissionais que participam do 
processo de informatização da empresa se modifica. A equipe inter- 
na à área de informática deve passar a ocupar, assim, os papéis de 
planejamento, coordenação e suporte ao desenvolvimento e evolução 
dos sistemas. Os demais recursos humanos, utilizados para efetiva- 
mente desenvolver novos sistemas, ou novas vers6es para os siste- 
mas existentes, devem ser obtidos externamente. Fora isso, parte 
do trabalho deve passar a ser feita pelos próprios usuários. 

Desta forma, mesmo operando com uma área de informática menor, a 
empresa passa a ter mais pessoas trabalhando em desenvolvimento e 
manutenção dos sistemas de informação. 

DeJarnett observa ainda que as mudanças que devem ocorrer na libe- 
ração dos fielnviços de informática nas empresas são similares 2s 
relatadas, em 1940, com relação aos serviços de telefonia nos Es- 
tados Unidos CDeJarnett891. 

Um relatório publicado nessa época, por uma empresa desta área, 
indicava que se o uso de serviços de telefonia continuasse a cres- 
cer nas proporções em que vinha se apresentando, em 1980 todos 
americanos deveriam se transformar em operadores de telefonia. 

Isko de fato aconteceu uma vez que, graças à evolução tecnológica, 
cada pessoa deseinpenha hoje, ao utilizar um aparelho telef6nico, 
as mesmas funções executadas por um operador de telefonia daquela 
época, e mais algumas outras. 

O mesmo deve ocorrer na área de informática. Cada vez mais, um nú- 
mero maior de pessoas está fazendo parte importante do trabalho de 
desenvolvimento de sistemas de informação na empresa, como parte 
de suas tarefas normais. 

A estratégia proposta neste trabalho procura enfatizar este aspec- 
to através das soluções apontadas na criação de um Centro de In- 
formações. 



A criação de um Centro de Informações estabelece um novo estilo de 
trabalho entre as áreas de informática e as demais áreas nas em- 
presas. A parceria criada beneficia tanto a área de informática 
quanto as áreas usuárias. 

Os usuários se beneficiam porque suas necessidades de curto prazo 
podem ser resolvidas de imediato. A ares de informgtica se benefi- 
cia porque passa a atender às necessidades de curto prazo das áre- 
as usuárias de uma forma mais eficiente, podendo, com isso, dedi- 
car melhor seus recursos para os projetos que atendam às necessi- 
dades da empresa de mais Isngo prazo. 

Com isso a empresa como um todo se beneficia uma vez que um recur- 
so escasso e valioso como os profissionais de sistemas passa a ser 
utilizado de uma forma mais eficiente e eficaz em termos de custo. 

A possibilidade de implementação de um Centro de Informa~8es exis- 
te na maior parte das situações encont~adas no processamento de 
dados das empresas. A necessidade de um Centro de Informações, por 
sua vez, é acentuada em função da dinâmica dos negócios. 

A redu~gu dos custos de processamento de dados torna cada vez mais 
justificáveis os recursos para a implementação de um Centro de In- 
formações. O crescimento do nível de expectativa dos usuários cria 
um débito em termos de capacidade de informatização das areas da 
empresa cada vez maior junto as áreas de informática. 

A dificuldade da maioria das organizações de informatica em adqui- 
rir e manter uma equipe adequada contribui para a inabilidade des- 
sas áreas em alocar recursos suficientes para resolver os proble- 
mas de acordo com a abordagem tradicional. 

A chave do sucesso para resolver este problema é a observação de 
que tanto os usuários quanto a área de informgtica têm seus papgis 
apropriados nesse cenário. A idéia básica é que os usuários, pro- 
vidos de ferramentas, dados, treinamento e consultoria sejam capa- 
zes de gerar suas próprias consultas às bases de dados e resolver 
por conta própria suas necessidades de informatização. 



A visão que os usu8rios têm desse ambiente B que este é muito va- 
lioso para eles uma vez que, com esta abordagem, 8 possível estru- 
turar-se os requisitos de negócio, em termos da tecnologia da in- 
formação, em situações que possam ser resolvidas por eles mesmos. 
Isto é percebido, ainda, como uma estratégia para o estabelecimen- 
to de um organização sensível aos seus problemas de mais curto 
prazo e interessada em resolver as necessidades dos negócios da 
empresa de uma maneira eficiente tanto em termos de tempo quanto 
em custo. 

Esta abordagem requer, entretanto, que os usuários possam dispor 
de dados íntegros, confiáveis e disponíveis para serem por eles 
manipulados, Isto sú é possível com o estabelecimento de uma polí- 
tica forte de administração de dados e de banco de dados, conforme 
~ecomendado neste trabalho. 

A existência de uma política de administração de informacões via- 
biliza, ainda, a reutilização de esforços orientando o comparti- 
lhamento de dados por todos os sistemas da empresa. 

Assim, também o desenvolvimento de sistemas feito por prafissio- 
nais especializados é beneficiado pela existência de um ambiente 
de desenvolvimento baseado em dados administrados. Entretanto, â 

aceitação deste fato pode causar alguns impactos na cultura da or- 
ganização de inforrnática da empresa o que requer que a participa- 
ção das áreas de Administração de Dados e de Banco de Dados no 
processo de desenvolvimento de sistemas seja regulamentada atraves 
de uma Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas. 

A elaboração de uma Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas 
própria para a empresa, de acordo com o proposto neste trabalho, 
deve atingir aos seguintes objetivos: 

* estabelecer um roteiro básico para as atividades exe- 
cutada~ nos projetos de desenvolviinento e manutenção 
de sistemas; 

* garantir a consistência entre os vários projetos de 



sistemas de uma organização; 

* definir pontos de verificação e controle para a tomada 
132 ducisões ~gerenciais; 

4 apresentar um padrão para a documentação de projetos e 
sistemas. 

A adoção de uma Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas não ga- 
rante, por si só, a eficácia e a eficiência dos sistemas de infor- 
mação desenvolvidos a partir desta. Isto se deve B natureza falí- 
vel dos profissionais envolvidos, & complexidade dos requisitos 
dos sistemas e aos problemas de interação entre os diversos recur- 
sos envolvidos no seu desenvolvimento. 

Por isso, a implantação de uma Metodologia deve, acima de tudo, 
ser um marco na história do desenvolvimento de sistemas na empre- 
sa, a partir do qual seja efetivamente implantada uma cultura de 
garantia da qualidade dos sistemas desenvolvidos. A qualidade afe- 
ta diretamente a produtividade do processo de desenvolvimento e 
manutenção de sistemas e é, portanto, um dos fatores chave de su- 
cesso para a modernização do desenvolvimento de sistemas numa or- 
ganização. 

Adicionalmente, a estratégia proposta para o desenvolvimento de 
sistemas baseado numa metodolgia 6 compatível com a abordagem ca- 
pitalista para a organização do trabalho. 

Em 1959 já era percebido que, para que a atividade de processamen- 
to eletrônico de dados se tornasse uma parte importante da pesqui- 
sa e do desenvolvimento, era necessária uma mudança no caráter da 
programação no sentido de transformá-la de arte em cigncia. 

Esta característica da atividade de desenvolvimento de sistemas, 
então 'vista apenas como a programação de sistemas, reflete bem a 
pouca interferência do capital nesse processo de trabalho. 

A estratégia inicial do capital foi no sentido de expandir'ao má- 



ximo a capacidade das máquinas sem interferir substancialmente na 
forma de produçso do software. Entretanto, 5 medida que o porte 
dos equipamentos foi crescendo, foi ficando cada vez mais eviden- 
ciado o impasse causado no processo de desenvolvimento de siste- 
mas. 

O impasse, caracterizado como a crise do software, ocorreu num pe- 
ríodo em que a informática começou a ser expandida em larga esta- 
la, como consequência da implantação de diversas inovações tecno- 
lógicas. Tais inavações afetaram diretamente a rela~ão de custo 
entre o hardware e o software, fazendo com que este último, mais 
dependente do trabalho humano, se tornasse proporcionalmente mais 
caro. 

Existem três aspectos fundamentais da organização do trabalho no 
modo de produção capitalista que servem de referência para uma 
análise do processo de trabalho no desenvolvimento de sistemas 
CTavares871. 

A Propriedade dos Meios de Trabalho pelo Capital 

Pela pr0pria natureza das atividades do de~envolvimento 
de sistemas, que exigem certo grau de criatividade, o 
principal meio de trabalho 6 a capacidade intelectual. 
Esta capacidade pode ser entendida como o domínio de 
certos conhecimentos de informática e de uma prática 
profissional capaz de fundi-los em novas soluções para 
os problemas de informatização de uma empresa. 

O estabelecimento de uma. Metodologia de Desenvolvimento 
de Sistemas tende a ser um instrumento através do qual a 
empresa impõe, aos profissionais de desenvolvimento de 
sistemas, novas práticas de trabalho. Essas práticas, 
por sua vez, quando baseadas em métodos universais para 
a análise, projeto e construção de sistemas, dão & em- 
presa uma maior integração com o processo de formação de 
mão-de-obra nas escolas e, consequentemente, independên- 
cia de pessoas. 



Decomposição de Tarefas e Especialização da Mão-de-Obra 

A decomposição do trabalho em tare£as mais simples per- 
mite que cada parcela da força de trabalho seja pecam- 
pensada por sua participação específica em determinada 
fase do processo de trabalho, ao invés de pela tarefa 
que exija maior qualificação corno iim todo. 

Na realidade, a maioria dos técnicos de informática pos- 
suem um elevado grau de especialização segundo o tipo de 
atividade exercida, os recursos tecnoltjgicos utilizados 
e as áreas de aplicação dessa tecnologia. 

A estratégia de organizaç% formal e informal apresenta- 
das atendem à especialização dos profissionais tanto em 
termos das tarefas desenvolvidas quanto em função dos 
áreas £uncionais às quais estas são dedicadas. 

A especialização por tarefas, consequente da adoção de 
uma Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, permite 
também que sejam estabelecidos padrões métricos que via- 
bilizem o planejamento de projetos e a partir dos quais 
seja possível avaliar-se a produtividade alcan~ada por 
cada equipe em cada projeto. 

Adicionalmente, a estrategia atende a um requisito do 
capital que é o de poder inserir, a qualquer instante, a 
força de trabalho necessária para suprir demandas momen- 
tâneas para um determinado conjunto de tarefas. 

No processo de informatização de uma empresa, de acordo 
com a abordagem adotada nesse trabalho, 6 possivel agre- 
gar-se, a qualquer instante, força de trabalho externa A 
empresa sem que com isso seja afetado o risco de sucesso 
dos resultados alcançados. Isso é garantido graças 6 
adoção de um Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas 
e à existência de uma política bem definida para a adini- 



nistração dos dados e dos bancos de dados. 

O Controle Hierárquico da Produção 

O particionamento do trabalho e a apropriação do conhe- 
cimento do trabalhador requerem que este se submeta a 
novas prsticas industriais. Nessas praticas inclui-se a 
hierarquização do trabalho que envolve: 

* supervisores, responsaveie por cuntroiar as ati- 
vidades do8 trabalhadores (do ponto de vista do 
método e do ritmo de trabalho), além de cuidarem 
da guarda dos meios e dos objetos de produção; 

fcn~a~regãdo~: responsáveis pela distribuiç3o das 
tarefas entre os diversos supervisores para serem 
repassadas aos trabalhadores diretos; 

* planejadores das atividades, que provocam o rom- 
pimento da unidade concepção-execução do traba- 
lho. 

Com a estrategia proposta para a organização do trabalho 
de desenvolvimento de sistemas é possível estabelecer-se 
uma hierarquia para o controle desse processo na qual, 
por analogia estrutura hierárquica adotada na indús- 
tria: 

Y o supervisor pode ser comparado a um coordenador 
de projetos; 

* os encarregados podem ser vistos como os gerentes 
administrativos das áreas que compõem a organiza- 
ção de informática na empresa; 



% os planejadores envolvem tanto a equipe de plane- 
jamento de sistemas e administração de dados, 
quanto a do Centro de Desenvolvimento, organiza- 
ção respons8vel pela definição, manutenção e 
acompanhamento do uso da Metodologia de Desenvol- 
vimento de Sistemas. 

Assim, a estratégia proposta para a organização do processo de de- 
senvolvimento de siatemas de informação, alem de oferecer uma nova 
visão para o papel que deve ser desempenhado pela área de informa- 
tica nas empresas, sugere um modelo de organização do trabalho co- 
erente com as aspirações econ6micas do uso da tecnologia da infor- 
mação nas empresas. 

Uma abordagem moderna para a automação do desenvolvimento de sis- 
temas deve oferecer, aos profissionais, uma bancada CASE na qual 
possam ser encontradas ferramentas apropriadas ao desempenho de 
suas tarefas, integradas por um reposit0rio de dados. 

Um ambiente assim estruturado permite a reutilização de componen- 
tes e, consequentemente, agiliza o processo de deserivolvimento de 
sistemas liberando os analistas para as atividades mais criativas 
e mais dependentes, portanto, da interferência humana. 

Melhorando tanto a qualidade das especificações quanto dos progra- 
mas gerados, a tecnologia CASE abrange por inteiro o problema da 
produtividade no desenvolvimento de sistemas reduzindo, assim, os 
seus custos. 

Não há a menor dúvida de que a automação do processo de desenvol- 
vimento de sistemas ocupará um importante papel nos prúximos anos. 
Com a disponibilidade de computadores cada vez mais poderosos e 
baratos, é certo que aumentará a demanda de sistemas e que a única 
maneira de atender a esta demanda será através da simplificação e 



automação do processo de de~envolvimento de sistemas. 

É fato conhecido que a maioria das organizações convive com uma 
quantidade enorme de sistemas por desenvolver ("backlog"). Sabe-se 
tambkm que esta quantidade cresce à medida que o tempo passa. Uma 
solução para reduzir esse "backlog" poderia ser aumentar o número 
de pessoas aptas a desenvolver sistemas. 

Outra solução seria ensinar aos computadores a como desenvolver 
sistemas, isto é, automatizar ainda mais o desenvolvimento de sis- 
temas de informação. Com isão, muitas atividades que são muito 
trabalhosas e que envolvem muitos detalhes para serem irianipulados 
pelo homem, poderiam ser candidatas a serem executadas diretamente 
pelos próprios computadores. Também aquelas que envolvam conheci- 
mento e experiência de especialistas podem ser boas candidatas 
CMcClure89 1. 

A maioria dos pesquisadores aponta numa solução mista para a atual 
década, Alguns membros das equipes de projetos serão desenvolvedo- 
res humanos e outros serão ferramentas automatizadas inteligentes 
cujo trabalho será apoiar o desenvolvedor. 

Ao invgs de substituir por completo o desenvolvimento de sistemas 
feito por seres humanos, as ferramentas inteligentes, pelo contrá- 
rio, estenderão a sua capacidade de desenvolver sistemas cada vez 
mais sofisticados. 

Este cen&rio pode ser visto como se cada desenvolvedor atuasse em 
conjunta com um grupo de especialistas que lhe dariam conselhos, 
tomariam decisões de projeto e executariam as a%ividades de maior 
complexidade t6cnica. Em suma, as ferramentas automatizadas guia- 
riam o desenvolvedor através do processo de desenvolvimento ou ma- 
nutenção de cada sistena. 

Encontra-se em desenvolvimento na COPPE/UFRJ um projeto de pesqui- 
sa (Projeto TABA) para a construção de uma estação de trabalho pa- 
ra o desenvolvimento de sistemas. A estação TABA devera ser confi- 
gurável de tal forma a atender: 



* às necessidades específicas de diversas áreas de-apli- 
cação ; 

8 As características prúprias de cada projeto, em função 
de sua natureza. 

Na estação de trabalho do TABA, a especificação do ambiente de de- 
senvolvimento poderá ser feita diretamente pelo usuário, através 
de uma linguagem de definição de ambientes, ou atraves de um sis- 
tema especialista de apoio à decisão, que auxiliara na tomada de 
decisões sobre os componentes desejáveis do ambiente de desenvol- 
vimento, levando em consideração as características do produto a 
ser desenvolvido CRocha891. 

Este sistema deverá possuir uma base de conhecimentof; sobre [A- 
guiar89 1 : 

* métodos de apoio ao desenvolvimento de software; 
* modelos de ciclo de vida [ChitmanBi]; 
* aspectos gerenciais, de fatores humanos e produtivida- 
de; 

% diferentes domínios de aplicação. 

Com isso, o Projeto TABA busca oferecer aos profissionais envolvi- 
dos no processo de desenvolvimento de ~istemas ambientes adequados 
para suportar, por inteiro, o ciclo de vida de qualquer tipo de 
sistema que venha a ser desenvolvido. 



6.2 Experiências Práticas 

A estratégia proposta para a informatização das empresas apresen- 
tada neste trabalho é fruto não só da pesquisa realizada por seu 
autor mas também de algumas experiências vividas por este, nos 151- 
timos anos, junto a algumas empresas. 

A seguir é relatado um caso particular no qual uma empresa, deci- 
dida a modernizar o seu processo de desenvolvimento de sistemas, 
adotou como estratégia algumas das medidas recomendadas neste tra- 
balho. 

Em 1986 uma empresa que atua, entre outras, nas áreas de minera- 
ção, transporte e venda de diversos tipos de minério, decidiu im- 
plantar uma Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas. A empresa 
possuía escritórios em diversas localidades do país e no exterior 
e em alguns desses locais existiam núcleos de desenvolvimento de 
sistemas que não estavam sob a administracão direta da Superinten- 
dência de Informática. 

Um dos objetivos da implantação de uma Metodologia era o de esta- 
belecer um padrão para o desenvolvimento de sistemas na empresa 
como um todo. Outro objetivo era o de modernizar a forma através 
da qual os sistemas eram desenvolvidos e, com isso, eliminar al- 
guns problemas de qualidade e produtividade então existentes. 

Trgs abordagens foram analisadas com relação ao processo de im- 
plantação da Metodologia: aquisição de uma Metodologia empacotada, 
desenvolvimento de uma Metodologia própria com recursos internos e 
desenvolvimento de uma Metodologia própria com o apoio de consul- 
toria externa. 

Entre as diversas opções para a implantação da Metodologia foi es- 
colhida a terceira que, segundo a direção da &rea de informática, 
apresentava as melhores possibilidades de sucesso. 

A Metodologia foi elaborada segundo um processo de ampla discussão 
com técnicos e gerentes dos órgãos de informática. A implnntaçi5o 



se deu através de programas de treinamento feitos para a Metodolo- 
gia propriamente dita e para os métodos e técnicas de desenvolvi- 
mento de sistemas nesta adotados. 

O processo de implantação da Metodologia envolveu, ainda, o esta- 
belecimento de uma equipe, o Centro de Desenvolvimento, responsá- 
vel pela dissemina~ão e apoio na utilização da Metodologia, além 
da sua manutenção. 

Durante o treinamento em Modelagem de Dados, técnicos e gerentes 
da empresa se conscientizaram da importância do papel do drgão de 
Administração de Dados no novo contexto de desenvolvimento de sis- 
temas trazido pela implantação da Metodologia. 

A empresa, mais uma vez com o apoio de consultoria externa, estru- 
turou e formalizou, durante o ano de 1988, as áreas de administra- 
ção de dados e de banco de dados que, a partir de então passaram a 
desempenhar um papel vital no desenvolvimento de sistemas. Este 
papel foi também reforçado pelo inicio de utilização de um sistema 
gerenciador de banco de dados que viabilizou: 

* a integracão dos sistemas atravss do compartilhamento 
de bases de dados; 

* o acesso feito as bases de dados diretamente pelos 
usuários finais, através de ferramentas apropriadas. 

Com a formalização da participação ativa da Administração de Dados 
no processo de desenvolvimento de sistemas, os sistemas passaram a 
ser desenvolvidos, em sua maioria, segundo uma abordagem orientada 
a dados. 

Para tanto, a elaboração de um modelo de dados, como forma de es- 
pecificação dos requisitos de informação do sistema, passou a ser 
o ponto de partida do processo de desenvolvimento de cada sistema. 
Tal modelo de dados tem sido desenvolvido em conjunto por analis- 
tas de sistemas, administradores de dados e usuários. 



Esta abordagem, segundo usuários, técnicos e gerentes de informá- 
tica, tem trazido uma grande melhoria na qualidade dos sistemaa 
desenvolvidos. Adicionalmente, tem possibilitado o desenvolvimento 
integrado de sistemas de informação atraves do compartilhamento 
dos dados mantidos nas bases de dados. 

Paralelamente & implantação da Administração de Dados a empresa, 
durante o processo de implantação da Metodologia de Desenvolvimen- 
to de Sistemas, adquiriu diversas cópias de m produto CASE, a fim 
de apoiar o uso dos métodos estruturados prescritos na Metodolo- 
gia. 

A utilização de ferramentas CASE não sO agilizou o processo de de- 
senvolvimento de sistemas como também viabilixou a documentação 
formal dos sistemas desenvolvidos. 

Ainda com relação à automação do processo de desenvolvimento, foi 
desenvolvido um Repositório de Dados, no qual deveriam ser manti- 
das informações sobre os sistemas desenvolvidos. O Sistema de Ge- 
rgncia do Repositório de Dados foi desenvolvido, inicialmente, pa- 
ra atender às necessidades de informação das áreas de Administra- 
ção de Dados e de Banco de Dados. Este projeto, entretanto, por 
problemas de limitações tecnológicas não foi ainda totalmente con- 
c luádo. 

A implantação da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, a 
participação ativa da Administração de Dados e de Banco de Dados e 
o uso de ferramentas CASE deram à empresa a capacidade de multi- 
plicar os esforços de informatiaação de seus escritórios através 
da contratação de serviços de desenvolvimento de sistemas feitos 
com mão de obra externa. 

Todos os serviços contratados são desenvolvidos de acordo com a 
Metodologia e sob o controle da Administração de Dados que analisa 
e valida os modelos de dados dos sistemas. Por sua vez, toda a do- 
cumentação produzida é feita através das ferramentas CASE adotadas 
pela empresa, o que tem garantido a sua uniformidade. 



A possibilidade de desenvolver um maior número de sistemas simul- 
taneamente e a visão de que estes devem ser desenvolvidos segundo 
uma visão cada vez mais estratggica tem levado a que algumas das 
áreas de negócio da empresa procurem definir suas arquiteturas de 
sistemas para s6 então partirern para uma rápida e completa infor- 
matiaação. 

A área de informática, por sua vez, passou a absorver, recentemen- 
te, os núcleos isolados de desenvo1vimeni;o de sistemas que, até 
então, estiveram sob o controle administrativo das próprias áreas 
de negócio. Esta absorção está se dando através de acordos de 
prestação de serviços, entre a Superintendência de Informática e 
as áreas de negócio as quais esses núcleos isolados de desenvolvi- 
mento estiveram subordinados. 

Tais acordos tGm surgido em função do sucesso alcançado no desen- 
volvimento de sistemas feito sob a coordenação direta da área cen- 
tral de informática, sucesso este que não teria sido possivel sem 
o irwestimeaato e, acima de tudo, a determinacão desta área em mo- 
dernizar os seus métodos e meios de produção e garantir, assim, a 
sua credibilidade. 



6.3 Considerações Finais 

O estado de constante evolução em que se encontra a tecnologia de 
informática requer que as empresas estejam atentas as inovações 
apresentadas por essa tecnologia. O objetivo é estar em constante 
avaliação das aplicações estrategicas da informática na organiza- 
ção para torná-la cada vez mais produtiva e competitiva. 

Em futuros trabalhos podem ser pesquisadas e avaliadas as aplica- 
ções de novos tipos de métodos, técnicas e ferramentas para a in- 
formatização das empresas, tais como: intercâmbio eletr4nico de 
dados, gerência de documentos eletrônicos, hipertexto, sistemas 
especialistas, desenvolvimento de sistemas com orientação a obje- 
tos, bancos de dados semânticos, etc ... 

Muitas das considerações apresentadas neste trabalho têm sido am- 
plamente divulgadas e defendidas. Entretanto, o que se observa é 
que grande parte das empresas têm, ainda hoje, dificuldade em con- 
cretizar a maioria das idéias apresentadas. Isto se deve ao fato 
de estarem submetidas a problemas das mais diversas naturezas o 
que as coloca em estágios diferenciados de evolução. 

As ações sugeridas para a modernização da visão e do papel da in- 
formática nas empresas devem ser realizadas, portanto, levando-se 
em conta o estágio corrente da informática em cada empresa. Devem, 
assim, ser cuidadosamente analisadas e planejadas a fim de que ve- 
nham a atender adequadamenle As necessidades correntes específicas 
de cada empresa. 

Todas as ações devem estar interligadas de tal forma a garantir a 
perfeita integração tanto dos fatores planejamento, organização e 
automação, como de todos os a~tpectos internou a cada um deles. De- 
vem ainda ocorrer, em alguns casos, com certo grau de simultanei- 
dade. 

As empresas podem alcançar um alto grau de evolução em termos de 
informatização na medida em que con~igam estabelecer: 



* quais as oportunidades de utilização da tecnologia de 
informática em suas atividades e estrategias; 

* quais os sistemas de informação que devem concretizar 
a aplicação da tecnologia de informática; 

Yc como deve a informática estar organizada para desen- 
volvê-los e mantê-los em constante evolução; 

* que ferramentas automatizadas devem ser utilizadas pa- 
ra agilizar e garantir a qualidade do processo de de- 
senvolvimento e manutenção de sistemas. 

Apenas com uma abordagem totalmente iritegrada. como a proposta 
apresentada neste trabalho, as empresas estarão capacitadas a ti- 
rar o maior proveito possível da tecnologia da informação, vencen- 
do, ass im,  o deeaf io de transf ormá-Ia num verdacleirs instrumento 
de produtividade empresarial e alcançando, consequentemente, um 
elevado grau de competitividade em seus mercados. 
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