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Resumo; Apresenta inicialmente considerações a respeito
do Ambiente Atual, onde ocorrem mudanças de paradigmas,
de ordem organizacional, tecnológicos, de estrutura e
de mercado. Mostra a nova organização e quais os pontos
criticos que definirão a sua sobrevivência. Apresenta
as diversas correntes mais relevantes, mostrando as
diversas formas de Planjemanto de sistemas de Informa-
ção, nos seus componentes principais. Bem como a sua
relevância no tempo, lembrando o caráter evolutivo da
Tecnologia da Informação. Apresenta os aspectos estra-
tégicos dos Sistemas Integrados de Informação e avalia
a sua influência em diversas empresas onde a sua im-
plantação significou a obtenção de vantagens competiti-
vas para a empresa. sugere alguns fatores mais relevan-
tes para o uso de sistemas de Informação que o momento
atual exige para se conseguir a sobrevivência.
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"Infomation is not innocent."
James March [Mar88]
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1. INTRODUÇÃO

J.l. APRESENTAÇÃO

"-A Informática passou por evoluções bastante significa-
'tivas no decorrer das décadas, no que tange aos volumes de da dos,

que vão sendo cada vez mais crescentes de forma a difi~ultar a
sobrevivência das organizações dos mais diferentes portes.

Os computadores da primeira geração surgiram durante as
décadas de 40 e 50, inicialmente objetivando um uso muito restri-

to.
O uso comercial, propriamente dito, s6 começou a ser

possível pelo início da década de 60, destacando-se aqui o uso
quase que exclusivo das grandes organizações, ainda que com gran-
des restrições. A evolução continuou por toda a década de 60 e de
70, numa corrida alucinante de velocidade e capacidade de proces-
sarnento,numa ênfase total ao desempenho da máquina, do hardware.

Durante todo este processo muito rápido, as organiza-
ções tiveram que ir se adaptando, ao absorver estes avanços tec-
no16gicos, causando impactos sobre as empresas e pessoas com e-

feitos positivos e negativos.
Como efeitos positivos, o tempo para se executar as

tarefas ficam reduzidos, reduzem-se os custos, aumenta-se a pro-
dutividade e as informações ficam cada vez mais disponíveis.

Mas da mesma forma, aparecem também os efeitos negati-
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vos como a crescente dependência para com as máquinas, aumentando

a insegurança dos mais antigos, e com ela, a resistência às mu-

danças, bem como a mudança radical no perfil da mão-de-obra de-

mandada.

..
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1.2. O AMBIENTE ATUAL - MUDANÇAS DE PARADIGMAS

O desafio atual das organizações é o de abandonar os
paradigmas que foram a base de seu sucesso no momento histórico
que ocorreu tal sucesso, conforme Don Tapscott e Art Caston
[Tap92].

Esta empresa terá vantagens competi tivas sempre que
estiver capacitada a gerar novas formas de organização e desen-
volver ações estratégicas, com capacidade de aprender usando tan-
to a intuição como a razão.

A mudança de paradigmas pede transições às organiza-
ções. Organizações que não atentam a esta transição terão grandes
probabilidades de falharem, tornarem-se irrelevantes ou simples-
mente deixarem de existir.

A mudança de paradigma é simplesmente uma nova maneira
de se olhar para as coisas. Esta nova maneira é requerida por
mudanças na realidade do negócio.

Um exemplo clássico da mudança de paradigma foi a Teo-
ria da Relatividade elaborada por Einstein já no inicio do sécu-
lo XX as leis de Newton já não conseguiam satisfazer plenamente
as novas necessidades da ciência.

O conceito de mudança de paradigma foi primeiramente
introduzido pelo filósofo e historiador Thomas Kuhm [Kuh70]. Des-
de então a noção de paradigma cresceu e foi disseminada. Hoje o
termo é largamente utilizado para definir um modelo, uma maneira
de pensar ou entender a realidade.
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1.3. MUDANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES E NO AMBIENTE EXTERNO

No mundo dos negócios poderíamos dividir em quatro os

paradigmas que afetam as organizações no dia de hoje: a nova or-

dem geopol1tica, o novo ambiente de negócios, a nova Tecnologia

da Informação (IT) e o ~ovo empreendimento ou negócio.

A primeira mudança ocorre na área geopol1tica já que o

mundo de hoje é muito mais aberto, volátil e multipolar. Defi-

nitivamente o mundo "Pós Segunda Guerra Mundial" acabou.

O ambiente de negócios e o mercado consumidor também

certamente mudaram. A globalização acabou com a limitação da com-

petição derrubando paredes e transformando mercados nacionais em

globais.
Em terceiro lugar vivemos hoje uma nova era da Tecnolo-

gia de Informação. Tal tecnologia descentraliza as informações ~

(aumentando o poder de decisão dos usuários), integra dados, voz

e imagem e está fortemente estruturada em redes corporativas. Tal

mudança facilita a fluidez e transparência da informação, facili-

tando o trabalho em equipe e a descentralização da tomada de de-

cisão.
Em 1.992, o setor de Tecnologia de Informação e Teleco-

municações cresceu para perto de 10% do PIS dos Estados Unidos

[Tap92]. O Setor de equipamentos de computadores e serviços foi,

sozinho, maior do que os setores de autos, aço, mineração, petro-

qu1mica e gás natural •.
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Figura 1 .~Os Quatro Paradigmas [Tap92]
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Consequentemente, a natureza das organizações está mu-

dando. A organização como vista há alguns anos atrás, hoje sim-

plesmente têm grandes dificultades para operar.

Mudanças nos negócios permitida pela Tecnologia de In-
formação são condições necessárias para se ter sucesso nesse novo

ambiente.

A nova organização deve ser dinâmica e capaz de respon-

der-.rapidamente a mudanças nas condições de mercado. Ela deve

ter uma nova estrutura, enxuta e orientada a trabalhos em equipe

e horizontalizada ao máximo para eliminar-se a burocracia gerada

pela hierarquia. A nova organização deve ser bàseada em comprome-

timento e confiança ao invés de controles.

Produtividade e qualidade devem ser realçados assim

como mecanismos para incentivar a criatividade e a iniciativa.

Temos um histórico organizacional de estruturas com

características verticais, onde o organograma procura mostrar a

hierarquia sempre na vertical.

Mas Ostroff e smith [Ost92] mostram uma estrutura com

características eminentemente horizontais, as organizações Hori-

zontais, onde o trabalho está primariamente estruturado ao redor

de pequeno número de processos do negócio ou fluxos de trabalho,

os quais ligam as atividades dos empregados às necessidades e

capacidades dos fornecedores e dos clientes de uma forma que me-

lhora o desempenho dos três: fornecedores, clientes e empresa,

por meio dos funcionários.
Portanto, novas formas de organização tem surgido para

acompanhar a evolução do mundo dos negócios afim de se capacitar~
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a operar com a máxima flexibilidade, adaptando-se às mudanças

cada vez mais rápidas do ambiente.
Um fenômeno que vem surpreendendo os estudiosos de sis-

temas de informação é o fato da Terceirização (Oursourcing) de
toda a infraestrutura de Tecnologia de Informação, ou seja I

transferir para terceiros, o processamento (hardware e operações)
ou até mesmo o desenvolvimento de sistemas para uso especifico da
empresa, com o objetivo de concentrar todo o esforço empresarial
no negócio onde a organização acredita que tem a maior competên-

cia para atuar competitivamente.
Dessa forma a definição de suas competências básicas,

ou seja, a área onde a empresa realmente domina o negócio, torna-
se o ponto nevrálgico para atuar competitivamente, segundo Praha-

lad e Hamel [Pra90].
Foi estudado por Lawrence Loh e N. Venkatraman [Loh92],

onde identificaram algumas importantes direções:
_ refletindo um ponto de vista de economia organizacio-

nal,
- um ponto de vista de "difusão-de-inovação",
_ um ponto de vista de processo organizacional.
Este emergente fenômeno deverá continuar a ser estudado

ainda por muitos, por envolver parcela significativa de grandes

organizações que tomaram esta decisão.
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1.4. A NOVA ORGANIZAÇAO

Portanto a nova organização é aberta, baseada em redes
e fortemente calcada na informação.

Mas como as organizações devem ou podem trabalhar para
facilitarem e implementar essas mudanças?

A primeira regra básica é que a corporação deve saber
"aprender", de acordo com Argyris [Arg91] e Meen e Keough
[Mee92], já que qualquer teoria ou mudança serão de pouca ou ne-
nhuma utilidade se as pessoas não puderem aprender sobre elas.

Peter Senge (autor de The Fifth Discipline) [Sen92],
tem mostrado que as "Learning Organizations", ou seja, a organi-
zação que aprende, é a solução para a sobrevivência das empresas,
visto que, a despeito das rápidas evoluções dos parâmetros de
mercado, muitos dos conhecimentos adquiridos nos meios acadêmicos
poderiam se tornar obsoletos com uma velocidade muito grande,
inviabilizando todo o treinamento que vier a ser dado, ou até
questionar o processo de aquisição de conhecimentos úteis dentro

das organizações.
A e~presa deve concentrar-se na produção, informação e

serviços a clientes deixando de lado normas e controles rigoro-
sos. Os níveis gerenciais devem diminuir. O trabalho em equipe
baseado em compromissos e confiança deve ser incentivado. Deve-se
criar mecanismos que encoragem a permanência das pessoas em seus
cargos ao invés da busca da promoção. A remuneração das pessoas
seria feita pelo desempenho e não pelos cargos possuídos.
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Um outro conceito' fundamental para o novo executivo é

que a economia não está mais baseada no controle financeiro nem
nas vantagens, tradicionais de corte de custos. Ela se baseia no
controle da capacidade intelectual, ou seja, uma empresa vencedo-
ra em uma economia global competitiva, será aquela que conseguir
com maior eficácia, encurtar o ciclo de vida dos seus próprios
produtos conseguindo um abandono sistemático dos mesmos.

Ocorrem as seguintes mudanças criticas na aplicação da
Tecnologia da Informação:

-da computação pessoal para a computação em grupo (work
group) ;

-de ilhas de sistemas, ou seja, sistemas operando isolada-
mente, para uso de sistemas integrados;

-de computação interna para uma computação em nivel inter-
empresarial.

Portanto, basicamente, a nova organização deve ter a
noção que a tecnologia está mudando, os mercados estão se tornan-
do globais, e há uma mudança nas forças de trabalho e demográfi-
ca, principalmente quanto aos canais de distribuição já que a
maneira pela qual os bens e serviços chegam aos clientes assim
como seu lugar de compra e venda está se alterando de forma tão
rápida quanto a tecnologia.

O conceito recente que se coloca de uma Corporação Vir-
tual por Davidow e Malone [Dav92], na qual o trabalho se realiza

\

através de times, ocorre reforma constante de escritóriós, há
mudança constante de responsabilidades e l~nhas de autoridades, a
integração e alteração constante nos dados sobre consumidores,
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produtos e métodos de produção, implica em revisar a Pesquisa e o

Desenvolvimento, manufatura, marketing, vendas, serviços, distri-

buição, sistemas de informações e finanças.
contrasta substancialmente dos padrões consagrados da

organização do século xx. A Corporação virtual não tem sede defi-

nitiva, a sua duração também é temporária, aproveitando as opor-

tunidades de negócio que surgem, são aproveitadas, mas tão logo

as-condições se alteram, todos os participantes realizam os seus

resultados e tornam a se separar.
Torna-se um desafio muito grande planejar e projetar

sistemas de Informação com esta característica efêmera, mas deve-

rá ser a nossa realidade do futuro próximo, na qual as empresas

vão competir e procurar sobreviver.
Paul Schoemaker, tem analisado as competências básicas

(Core Capabilities) [Sch92], ou seja, os pontos básicos onde a

organização efetivamente tem um ponto destacadamente forte peran-

te a concorrência.
Ele estudou o relacionamento entre estas competências e

a visão Estratégica do negócio e como ligá-lOS.
Indica a flexibilidade como chave para prosperar numa

variedade de futuros e múltiplos segmentos estratégicos, onde a

sinergia pode ser desenvolvida para dar retornos além dos retor-

nos normais. Mas por outro lado, esta capacidade, se internaliza-

da para dentr? da organização, ela não perde a sua força se a

organização perde alguma pessoa chave.
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1.5. MUDANÇAS NA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

São oito as grandes mudanças criticas na tecnologi.a

conforme Tapscott e Caston [Tap92]:

I. Computação em rede
1. mudando de semicondutores tradicionais, indo para

sistemas baseados em microprocessadores.
2. de sistemas Host-based, com características centra-

lizadoras, para sistemas em rede ou Network-based.

11. Sistemas Abertos (Open Systems)
3. partindo de software proprietários (exclusivos do

mesmo fabricante do Hardware) para padrões de Software Abertos,
com independência de Hardware.

4. de tecnologia simples, para tecnologia multimidia,

integrando dados, texto, voz e imagem.
5. do controle contábil para uma parceria do Vendedor

do computador/Cliente Usuário (Free Will).

111. A Revolução Industrial em software
6. do desenvolvimento de software na metodologia tradi-

cional para "craft to factory", ou seja, a automação na produção
de programas e sistemas, por exemplo, os Software CASE.

7. do padrão alfanumérico para uma interface gráfica e

"multiform user".
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8. de software isolados, operando em padrão "stand a10-
ne", para softwares aplicativos integrados.

Os novos desafios, segundo Marylin Ferguson em 1.976,
[Fer76] implicam numa mudança de paradigma na Tecnologia da In-
formação envolvendo conflitos, confusões e incertezas. Os novos
paradigmas normalmente são recebidos com muita frieza e hostili-
dades por modificar a estabilidade reinante.

A nova oraganização deve ser firme através da informa-
ção e do conhecimento, para poder ganhar a confiança geral afim
de conseguir implementar com sucesso as mudanças necessárias para
garantir a sobrevivência.
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2. OBJETIVOS DO TRABALHO

No passado, os administradores delegavam decisões acer-
ca da tecnologia ao pessoal técnico procuravam atentar para ou-
tros problemas. Entretanto, os administradores já não podem mais
evitar o p~ocesso de tomada de decisões sobre'a Tecnologia de
In~ormação, uma vez que ela afeta a organização como um todo.

Frequentemente, os administradores não compreendem com
a profundidade suficiente os computadores e suas potencialidades
de tal forma que, embora desejem utilizar estrategicamente a tec-
nologia, não sabem como traduzir seus desejos em investimentos

especificos em Tecnologia de Informação.
Davenport, Hammer e Metsisto [Dav89], pesquisaram o

processo de tomada de decisões em T.I. e verificaram que as em-
presas tinham suas filosofias de trabalho que poderiam ser 'tradu-
zidas por Principios, de tal forma que se todas as decisões fos-
sem tomadas conforme determinados principios essas decisões tam-
bém o seri~m em relação à estratégia empresarial.

Os principios são afirmações simples e diretas das
crenças básicas da organização sobre o modo como ela deseja usar

a T.I. no longo prazo.
A criação de uma Força-Tarefa com as pessoas que en-

tendem profundamente dos negócios da empresa ou da tecnologia e
que estejam comprometidas com o processo, estes principios seriam
definidos como uma infraestrutura conceitual para todo o planeja-
mento estratégico dos sistemas de. Informação que a organização
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necessitaria para todas as operações.
Existe uma necessidade de fazer uma ponte entre a alta

administração e os especialistas técnicos para poder montar os
principios básicos em comum acordo.

A implantação de sistemas Integrados de Informação tam-
bém necessitam de uma correta harmonização com os principios que
norteiam os negócios de uma organização, porque serão toda a ln-
fr~estrutura informacional que suportará todas as suas operações.

A implantação de sistemas integrados de informação pro-
,

voca mudanças organizacionais em decorrência da grande simplifi-
cação operacional que passará a permear a emp'resacomo um todo.

Estes impactos deverão provocar grandes alterações no
modus-operandum da organização modificando toda a sua estrutura
de operações básicas, dando uma confiabilidade maior nas informa-
ções com uma maior eficiência organizacional.

Aplicações transacionais integradas podem ser planeja-
das e implantadas com objetivos estratégicos, causando uma dife-
renciação estratégica que poderia ser vital para a sobrevivência
da organização.

Certamente ao atender os direcionamentos estratégicos
da organização, surgirão vantagens competitivas que a capacitará
a se tornar muito mais competitiva perante o mercado externo que
a circunda •.

A proposta deste trabalho é de analisar a relação entre ~
as aplicações estratégicas sugeridas na literatura e a base tran-
sacional, procurando identificar o quanto desta base é responsá-
vel pelos impactos estratégicos da informatização.

~
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A literatura nos reporta o uso da tecnologia correta no
momento correto e adequado promovendo vantagens competitivas a-
través de Estratégias Competitivas Genéricas que são basicamente
de dois tipos: de liderança no Custo ou Diferenciação, conforme
Michael Porter [PorSO]. Mas que poderia haver uma combinação de
ambos resultando numa terceira Estra~égia competitiva que é o En-

~~
foque. ~

Cada uma dessas Estratégia$ Competitivas Básicas envol-
ve um caminho fundamentalmente diverso para a obtenção de uma

vantagem competitiva.
No caso de se confirmar a grande relevância .da base

transacional / operacional sobre as possibilidades estratégicas
de uso da informática, o trabalho da proposta procurará também
apontar Fatores critico~ para uma análise dessa base visando a
identificação de aplicações estratégicas.
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.,

Figura 2 - Três Estratégias Genéricas [Por80]. ,
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3. CONCEITUAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO

..
3.1. OS ESTÁGIOS DE CRESCIMENTO DA ATIVIDADE DE PROCESSAMENTO DE

DADOS - GIBSON E NOLAN

O processo de informatização de qualquer atividade em-
presarial ou dentro de uma organização qualquer, tem passado
normalmente por uma série de estágios ou etapas.

Os quatro estágios descritos por Gibson e Nolan em 1974
[Gib74), retratam o crescimento da atividade de Processamento de
Dados, cada um com suas características diretamente relacionadas
com o grau de maturidade da organização, com implicações no tipo
de sistemas aplicativos, na especialização do pessoal envolvido
em sistemas de Informações e nas técnicas formais de administra-

ção e organização.
Os quatro estágios são: Iniciação, Expansão, Formaliza-

ção e Maturidade.
1.Iniciação - estágio em que a implantação do primeiro

computador é normalmente justificada exclusivamente em têrmos de

redução de custos.
2.Expansão - há uma rápida ampliação das aplicações sem

justificar prioridades no desenvolvimento de projetos, em todas

as áreas funcionais.
3.Formalização - devido ao aumento rápido no orçamento

com a expansão, caracteriza-se pela proliferação de controles
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destinados a restringir e conter as novas aplicações que se fize-
ram necessárias no estágio anterior.

4.Maturidade - atingido o equilíbrio desejado entre a
tecnologia do momento e a'estabilidade no ambiente de trabalho,
parte-se para as aplicações em banco de dados e utilizando tele-
processamento.

,
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3.2. DIRETRIZES DE NOLAN

Segundo Nolan, ainda em 1.979 [NoI79], as cinco dire-

trizes para administrar, com sucesso, o crescimento são:

1- Reconhecer a fundamental transição organizacional da

administração do computador à administração dos recursos de da-

dos. Nesse ponto, é necessário reconhecer a importância da mudan-

ça na ênfase administrativa. As aplicações devem ser estruturadas

para dividir dados e os novos planos e sistemas de controle devem

ser orientados para dados.
2- Reconhecer a importância das novas tecnologias. As

novas tecnologias que estão surgindo possibilitam às empresas

administrar os dados economicamente.

3- Identificar os estágios das unidades operacionais da

empresa para ajudar a mant~r as atividades de Processamento de

Dados no rumo certo. A categor~zação conveniente possibilitará a

identificaçã~ dos problemas e suas origens.
4- Desenvolver um plano e estratégia de crescimento.

Para desenvolver a estratégia e plano eficazes é necessário, em

primeira lugar, localizar a empresa na evolução da função de Pro-

cessamento de Dados e analisar os pontos fortes e fracos que con-

duzem às estratégias de Processamento de Dados. Em segundo lugar,

deve-se escolher uma estratégia de Processamento de Dados que se

adeque com a estratégia comercial da empresa e, em terceiro< lu-
C'

gar, deve-se traçar um plano de crescimento para os próximos:3 a

5 anos.
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5- Realizar o trabalho do comitê de Direção. O Comitê
de Direção deve administrar o processo de formulação de estraté-
gias e priorizar os projetos a serem desenvolvidos.

Estes conceitos foram revolucionários na época em que
ainda não se tinham a presença maciça dos microcomputadores,
estações de trabalho ou qualquer tecnologia atual onde um grande
poder computacional poderia ser colocado nas mãos de usuários
comuns não-especializados aliado ao trabalho de especialistas da

área.
Mas reconhece-se a necessidade da transição da adminis-

tração do computador central para a administração de dados, bem
como da necessidade de sitonia das estratégias empresariais com
as estratégias de crescimento nos estágios evolutivos das empre-

sas.
O conceito de Comitê de Direção, segundo Nolan enl1.982

[NoI82], eleva a função processamento de Dados a urna importância
estratégica, visto que direciona o futuro de longo prazo da·fun-
ção a uma estratégia em conjunto com a alta direção.

No mesmo período, já se começa a tratar da necessidade
de descentralização do controle e da responsabilidade nas novas

aplicações.
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~3. O NOVO MOpELO DE NOLAN, COM 6 ESTÁGIOS.

Estes estágios continuam válidos, m~s experiências pos-
teriores levam Nolan, em 1.979 [Nol79], a um modelo mais completo
de 6 estágios para explicar o crescimento da atividade de Proces-

samento de Dados.
Os seis estágios são: Iniciação, contágio, controle,

Integração, Administração de Dados e Maturidade.
Até o terceiro estágio, a grande preocupação é a admi-

nistração do computador, ainda a figura central da atividade de
Processamento de Dados. Mas em algum ponto deste estágio, ocorre
uma transição para o gerenciamento de recursos de dados.

Esta transição envolve não somente uma reestruturação
da organização de Processamento de Dados, mas também de novas

técnicas de gerenciamento.
A fase de Integração caracteriza-se pela conversão dos

sistemas existentes para uma tecnologia de banco de dados com
inclinação para sistemas de planejamento e controle.

Somente na etapa de Administração de Dados é que ocorre
uma integração efetiva de aplicações, compartilhando dados e sis-

temas em comum.
Na etapa de Maturidade, os sistemas de informação, já

na filosofia de integração, passam a ser utilizados como ferra-
menta de planejamento estratégico dos recursos de dados com uma
grande participação ativa por parte dos usuários que compartilham
inclusive responsabilidades com a área de sistemas de Informação.
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Segundo Nolan, em 1.979, [Nol79] no estágio 1, sistemas
transacionais de baixo nível são escolhidos para promover a auto-
mação do tipo contabilidade.

No estágio do Contágio, a organização experimenta uma
extensiva aplicação da tecnologia de Proces~amento de Dados. Mas
ao aumentar rapidamente as aplicações de baixo nível aparecem
problemas em que, pela inexperiência dos programadores, os siste-
mas aplicativos de nível básico não podem suportar as aplicações
do nível mais alto, como por exemplo, processamento dos pedidos,
controle de produção, sistemas de controle orçamentário, etc.

Somente no estágio 3, o estágio do Controle, pode-se
observar uma mudança básica na orientação partindo de um enfoque
de gerenciamento do computador, para um gerenciamento dos dados e
informações da organização.

Orientam-se os esforços de Processamento de Dados para
sistemas de utilização típica de gerenciamento do controle e pla-
neja~ento. Isto serve para manter maior flexibilidade no Proces-
samel1'tode Dados, para novos problemas.

Este estágio é caracterizado pela remodelação e profis-
sionalização da atividade de Processamento de Dados, desenvolver
nos usuários uma corresponsabilidade pelo orçamento da área.

Os usuários passam a perceber o valor real das aplica-
ções de tecnologias de banco de dados, tratamento interativo por
meio de terminais pela comunicação de dados. O orçamento passa a
crescer novamente.

o estágio 4, da Integração, os problemas t1picos passam
/J
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:1 ser a redundância de dados complicando significativamente o uso
da sistemas de controle e planejamento. A demanda cresce por me-
lhores controles e mais eficiência.

A Administração de Dados é introduzida no estágio 5 mas
o portifólio de aplicações somente é completado no estágio 6, da
Maturidade e a sua estrutura começa a espelhar a organização e a
informação flue por dentro da organização.

A visão de Nolan reflete uma preocupação acentuada no
nivel ,de sistemas transacionais.

Esta abordagem tem sido da maior utilidade e servido de
base sólida para a orientação da evolução da informatização em
muitas organizações. Mas acabou por se tornar obsoleta em decor-
rência das profundas evoluções tecnológicas tais como a rápida
Ilisseminaçãoda microinformática, da automação de escritórios, da
capacidade de armazenagem de informações entre muitos outros fa-

A evolução planejada, segundo Torres [Tor89], com base
num determinado padrão, acaba por retirar da informatização uma
das suas funções atuais, que é a de promover a diferenciação em-
presarial por uma maior competitividade de qualquer organização
nos dias de hoje.
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Existem várias maneiras de classificar os sistemas de

informações baseados em computadores, conforme citações de Meire-

IIes [MeiSS] e [Mei90].
Os critérios mais comumente utilizados são estruturados

nas seguintes dimensões:

-Nivel Hierárquico

- controle operacional,

-controle gerencial e

- planejamento estratégico.

-Tipos de problemas ou decisão

- estruturado,

- semi-estruturado e

não estruturado.

-Área Funcional

- finanças

marketing

- produção

-Tipo de processamento ou tarefa

- orientada para dados

- orientada para modelo
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-Tecnologia de Informação em questão
- processamento de dados
- automaçã~bancária
- banco de dados

-Inteligência do sistema
- grau do uso de recurso de inteligência

artificial
Portanto, com base em todas estas dimensões possíveis,

qual a representação gráfica mais adequada que contempla um con-
junto mais amplo 'possível de dimensões e opções de orientação?

Poderia ser uma curva, degraus de uma escada, um cubo,
uma esfera ou uma pirâmide? Todas estas representações já foram
utilizadas para tentar mostrar graficamente uma figura mais com-
pleta possível que represente com a máxima fidelidade uma reali-
dade.

Todas as estruturas e classificações dos sistemas de
Informação pode ser sintetizadas, em uma estrutura tridimensional
representada por uma pirâmide.

As três dimensões essenciais dos sistemas de Informação
refletem a estrutura organizacional horizontal e vertical, ~om-

(

pletada pela terceira dimensão dos tipos de sistemas, do estrutu-
rado ao não estruturado, com uma base transacional.

A primeira dimensão essencial reflete a dimensão funci-
onal (horizontal) dos sistemas. A segunda dimensão hierárquica
(vertical do nivel hierárquico) que coloca em cima de uma base
transacional (puramente operacional) mais três niveis - controle
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operacional, controle gerencial e planejamento estratégico. A
terceira dimensão classifica os sistemas.

Quanto maior o nível do sistema (caminhando na direção
do topo da pirâmide) menor'é o volume de dados envolvidos e menor
é a frequência de uso do sistema. Uma consequência natural é que
o porte do equipamento também segue a mesma direção - quanto mai-
or o nível do sistema menor o porte necessário e indicado para
instalar a aplicação.

A base da pirâmide é formada pela chamada "base transa-
cional" que agrupa os sistemas transacionais da empresa - folha
de pagamento, contabilidade, contas a pagar, contas a receber,
etc.

A pirâmide sintetiza as três dimensões relevantes e
essenciais dos sistemas de Informação e representa uma estrutura
de referência para análise, planejamento e administração dos Sis-
temas de Informação.
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" 'I

Figura 4 - A Pirâ.mide dos sistemas [Mei90]
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3.5. PLANEJAMENTO DE INFORMÁTICA E ALGUMAS METODOLOGIAS

Foram propostas muitas metodologias de Planejamento de

Informática numa empresa, citadas por Torres [Tor89].

Muitas dessas metodologias foram desenvolvidas para uma

determinada situação que o momento histórico exigia, desenvolvi-

das" por grandes empresas como a IBM, ou pela Burroughs, hoje U-

nisys, ou por empresas de consultoria.

Podemos citar o BSP, Business systems Planning, desen-

volvido pela IB~, na década de 60, e aperfeiçoado, ao longo do

tempo, pela própria IBM, pelos seus usuários e por empresas de

consultoria na área.

Trata-se de um processo de planejamento de sistemas de

informação que explora a relação entre os sistemas e os negócios

da empresa.
Em meados da década de 70, essa metodologia foi utili-

zada por centenas de grandes usuários IBM, e algumas variações

foram introduzidas por empresas de consultoria orientadas para a

alta direção.
O BSP é, essencialmente uma abordagem "top-down", ou

melhor, "de cima pra baixo", uma abordagem formal e estruturada

que serve de suporte para qualquer tipo de negócio, ao se estabe-

lecer um Plano de sistemas de Informações para a empresa.
O processo como um todo é decomposto em uma série de

processos relacionados ao negócio, que são denominados Business

Processes, como parte elementar do BSP.
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Figura 5 - Estrutura Geral de um Estudo BSP -
Business Systems planning.[Tor89], -
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Analisa-se o relacionamento entre a organização e os
processos especificos, estabelece-se a arquitetura de informações
que a empresa necessita.~sta metodologia tem uma abordagem es-
sencialmente de planejamento empresarial, o que implica num forte
relacionamento entre os negócios atuais da empresa e as estrutu-
ras dos sistemas de informação.

Ela é altamente orientada para a pesquisa de possiveis
aplicações ao nível da empresa como um conjunto de negócios.

As propostas de sistemas de informações resultam, em
sua maior parte, em aplicações ao nivel transacional e gerencial
básico. Isto poderia fazer com que os processos são pouco questi-
onados na sua natureza estratégica.

\

Baseados na estrutura geral do BSP, surgiram uma série
de técnicas derivadas como o PROPLAN (program de planejamento),
TPS (Técnica de Planejamento de sistema), o APX (Account Planning
Extended) •

Em cada uma dessas derivações que surgiram com a fina-
lidade de simplificar o processo de planejamento bem mais abran-
gente como o BSP, para situações especificas, onde a empresa ne-
cessitaria de um planejamento sem passar por todo o trabalho que
o BSP implica.

Uma outra metodologia proposta na literatura é a BIAIT
(Business Information.Analysis and Integration Technique), que se
fundamenta em 7 questões-chave que devem ser aplicadas à análise
das necessidades em termos de sistemas de informações.

As 7 questões-chave envolvem, tipos de serviços presta-
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dos, forma de relacionamento financeiro, relacionamento entre
clietes e fornecedores, forma de ocorrer a comercialização dos
produtos, etc. Estas questões geram 128 tipos de organizações as
quais necessitam de um tipo de planejamento próprio, com um mode-

lo bem definido.
A grande particularidade desta metodologia é a simpli-

cidade e objetividade, já que uma vez enquadrada a empresa, tem
um"modelo básico a ser seguido. Esta simplicidade também vem a
ser uma limitação já que esta padronização tende a nivelar as
empresas semelhantes prejudicando a possibilidade de se conseguir
uma diferenciação como sua particularidade, para aumentar sua

competitividade.
Uma outra abordagem, chamada de PAC (Planejamento Apoi-

ado no Conhecimento, desenvolvida pela Burroughs, hoje Unisys.
O PAC é definido como um enfoque estratégico e estrutu-

rado para.elaborar um Plano Diretor de Informática que atenda às
necessidades da empresa, com base no conhecimento de quais sejam
seus negócios, concentrando-se nas prioridades empresariais. Tam-

bém é uma metodologia de orientação Top-down~
Traz em seu bojo, a preocupação com os aspectos estra-

tégicos do uso das tecnologias de informações'. Trata-se de uma
metodologia bastante abrangente, mas que reforça .principalmente
as funções atuais porque todo o trabalho é baseado na descrição

das funções atuais.
A abordagem por FCS (Fatores Criticos de Sucesso) foi

desenvolvida por Rockart [Roc82b] e [Roc79]. Questiona os elemen-
tos da alta administração da empresa, no sentido de identificar
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suas necessidades individuais, conduzindo a uma lista de informa-
ções criticas e crusciais para o trabalho de gestão empresarial,
identificando inclusive aquelas que ainda não estão disponíveis.

Ao invés de focar'processos empresarias, esta abordagem
procura identificar as possiveis aplicações a partir de uma visão
por resultados, numa visão eminentemente Top-down também.

Esta abordagem por FCS não pode ser aplicada isolada-
mente no contexto original como foi proposta, visto que, apesar
de ser orientada para resultados, não conduz a uma visão integra-
da de processos, que também é necessária no planejamento de sis-
temas de informações.

A abordagem por FCS foi aperfeiçoada e complementada
por Henderson, Rockart e Sifonis em 1.984 [Hen84], onde procura-
ram complementar com a visão integrada de processos e atividades,
sem perder a perspectiva estratégica da visão de negócios da em-
presa.
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Figura 6 - Uma Metodologia de Planejamento Estratégico [Hen84].
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3.6. O MODELO DE PLANEJAMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
INFORMAÇÃO - HENDERSON. ROCKART E SIFONIS

..
A preocupação com as informações que extrapofem o nível

transacional somente começa a aparecer posteriormente com diver-
sos autores, mas que se solidificam com as necessidades não s6
ope~acionais mas de cunho tático-gerencial e estratégico.

O modelo de planejamento para sistemas integrados de
suporte ao gerenciamento apresentado por Henderson, Rockart e
Sifonis em 1.984 [Hen84] propõe uma integração de todos os siste-
mas que compõem o Modelo Estratégico de Dados que são os sistemas
de Apoio ao Gerenciamento (MIS Managemente Information
Systems), os sistemas de Apoio à Decisão (DSS - Decision support
Systems) e os sistemas de Apoio ao Executivo (ESS - Executive
support Systems).

O Modelo Estratégico de Dados é resultado de uma análi-
se dos Fatores Críticos de Sucesso, que por sua vez, é resultado
da Estratégia Global de Negócios da organização. Reflete toda a
necessidade de informações em todos os níveis, ou seja, no plano
operacional, no plano tático-gerencial e no plano estratégico.

Ele demonstra a visão global e integrada de toda a ad-
ministração da organização.

Partindo-se de uma base de planejamento estratégico de
orientação Top-Down, isto é, uma visão de planejamento a partir
da alta administração que lança as diretrizes estratégicas para
gerar os Fatores Críticos de Sucesso, associada aos aspectos de
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Figura 7 - Estrutura Integrada para Planejamento de sistemas
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análise iécnica e de informação, de orientação Botton-Up, isto é,
partindo dos aspectos técnicos e uma infraestrutura tecnológica
.que gera os recursos de dados necessários, podemos chegar ao Mo-

, ,
delo Estratégico de Dados.

Discute-se uma ampliação da metodologia de planejamento
por Fatores Criticos de Sucesso (FCS).

Esta metodologia estratégica de planejamento procura:
~

1. uma ligação entre o plano estratégico de negócios e
o plano estratégico de sistemas.

2. um meio de coordenar os investimentos na área de
sistemas de apoio ao gerenciamento (MSS).

3. as bases para compreender os dados como recursos
corporati vos pela construção do Modelo Estratégico de Dados
(SOM) •

o método do F.CS foi·definido como "aquelas poucas á-
reas criticas onde as coisas deverão ir bem para que o negócio
cresça vigorosamente".

Estudos anteriores já demonstraram que a abordagem por
FCS é bastante eficaz.

o aspecto chave desta metodologia é levantar os fatores
de sucesso que afetam diretamente o individuo a atingir as suas
metas. Temos duas vantagens, nesta abordagem indiyidual ':

1- Como as metas dos elementos chaves da organização
formam as bases para a análise dos FCS, a metodologia identifica-
rá como os investimentos em MIS podem responder às necessidades
de gerenciamento.

2- Como as metas de gerenciamento estão ligadas à es-
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tratégia de negócio, a metodologia identificará que os investi-
mentos em MIS que estão também ligados à estratégia de negócios.

I

A metodologia FCS tem algumas limitações:
l-depende de analistas experientes.
2- risco de preferências do analista serem introduzidos

pelo processo de entrevista.
3- possibilidade dos FCS exagerar nas ênfases de crises

e características correntes e podendo não refletir toda a faixa
das necessidades da organização.

Estudos anteriores demonstraram que os FCS são depen-
dentes do fator ,tempo. Podem sofrer mudanças ao longo do tempo,
se houverem mudanças na criticalidade destes fatores.

Há a necessidade de um planejamento estratégico de sis-
temas de Informação e que esteja intimamente ligado ao planeja-
mento estratégico empresarial ou organizacional.

O estabelecimento de vantagem competitiva está se tor-
nando uma nova e poderosa força através da tecnologia da informa-
ção, conforme Henderson, Rockart e Sifonis [Hen84].

Tendências gerais de sistemas ao "Business Oriented".
Um exemplo desta tendência é a importância do planeja-

mento de sistemas estratégicos de informação e a necessidade de
unir o plano de sistemas de informação ao plano estratégico de
negócios da organização.

A tecnologia de informação, através de microcomputado-
res, penetrou nas organizações através dos conceitos de sistemas
de Apoio à Decisão (DSS) e sistemas de Apoio ao Executivb: (ESS).

Podemos unir estes Sistemas de Apoio à infraestrutura

'o'

"



IMPLANTA9ÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO 47

de sistemas tradicionais através de uma melhora nas comunicações
e o acesso às bases de dados da corporação ou organização.

:' 'I

sistemas de Apoio ao Gerenciamento (MSS)

Os sistemas de informações gerenciais (MIS), como um
tipo de sistema de apoio ao gerenciamento, são caracterizados
como relativos ao desenvolvimento de relatórios necessários ao
gerenciar atividades estruturadas e bem especificadas.

O domínio clássico do MIS são os grandes sistemas tran-

sacionais para extrair informações para o gerenciamento.
Os sistemas de apoio à Decisão (OSS) são um tipo de MSS

dirigidos a decisões semi-estruturadas objetivando uma melhora
qualitativa no processo de decisão, principalmente de natureza

semi-estruturada.
Uma terceira e mais recente área de estudos trata dos

sistemas de apoio ao executivo (ESS), usados principalmente por
Executivos Senior. São di~igidos a uma ampla gama de assuntos e
utiliza características tecnológicas diferentes que o DSS. Exis-
tem para melhorar a eficácia dos executivos topo

Já se discutiu muito a respeito de sobreposição (over-
lap) do campo de ação de cada tipo destes sistemas e destacamos a

relação:
_ DSS e MIS principalmente no que se refere a interdependências.
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FCS Ampliado: um Esqueleto de Planejamento Estratégico

Há uma necessidade critica de metodologia de planeja-
mento estratégico que dá uma visão integrada do projeto de MIS,

DSS e ESS.
1.no planejamento, a metodologia deve dar um contexto

apropriado, numa etapa de formulação do contexto.
2.a metodologia deve aprofundar suficientemente no pro-

jeto a um nivel tecnico.
O método criado por Rockart (1979) cria um contexto de

planejamento usando a visão de FCS.
Estes FCS dão um contexto de definição de 3 produtos:

_ conjunto de Informações Criticas (Critical Information Set)
- Conjunto de Decisões Criticas (criticaI Decision Set)
_ conjunto de Suposições Criticas (Critical Assumption Set)

Estes 3 conjuntos de definições de requisitos dá uma
base importante para o Modelo de Dados Estratégicos (SOM - stra-
tegicData Model) que identifica as ligações necessárias das fon-

tes de dados internos e externos.

Planejamento Estratégico do MIS

A metodologia FCS projeta o foco em "aquelas poucas
coisas que deverão ir bem para garantir o sucesso". Entretanto, a
implementação real de sistemas com esta visão critica requer
investimentos intensos na infraestrutura do sistema de informação
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da organização.
O processo de gerar os FCS e montar o conjunto de in-

formações criticas (CIS) envolve entrevistas pessoais com a ge-
rência-chave. Sua anális~'posterior constroi o CIS para poder
definir as oportunidades do MIs e começar a desenvolver um Modelo
de Dados Estratégicos (SOM) num modelo de orientação top-down.

O modelo SOM tenta identificar as principais fontes de
classes de dados e como estas fontes se interrelacionam.

Planejamento Estratégico do DSS

A caracteristica principal do OSS é a sua focalização
nas decisões criticas especificas. O conjunto de decisões criti-
cas (CDs) também nasce numa análise dos FCs. O conjunto CDs serve
na mesma função para o 055 assim como o conjunto CIs serve para o

MIs.

Planejamento Estratégico do ESS

o projetista do sistema ou planejador estratégico deve
tentar validar ps FCS e considerar julgando quando não for mais
adequado um determinado conjunto de,fatores criticos. Há uma ne-
cessidade de identificar um Conjunto de suposições Criticas (CAS)
fundamentando as metas e os FCS para um plano estratégico de MIS.'
A análise e monitoração das s~posições pode ajudar a identificar
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quando os FCS e os planos de MIS necessitamCde mudanças. As me-
tas podem ser mudadas e causarem uma consequente mudança no
conjunto de suposições criticas.

A razão implícita mais importante para existir o ESS é
para apoiar os executivos nas análises de suposições criticas.

O foco principal do modelo está na metade superior da
figura 2 a qual mostra a perspectiva estratégica e as bases mais
importantes para o estabelecimento de prioridades e planos de
implementação.

O modelo SOM faz a função de uma lente através da qual
o gerenciamento senior pode enfocar nos requisitos técnicos do
desenvolvimentos do sistema de informação.

Pode-se concluir que:
,1- Através da geração dos conjuntos de suposições e

decisões críticas mostrou-se extremamente válidas pelos partici-

pantes do teste aplicado.
O método demonstrou que houve uma interação maior entre

os executivos top da organização ilustrando como um plano de sis-
temas de informação estratégico pode melhor se integrar ao plano

estratégico de negócios.
Igualmente ao gerar o conjunto de decisões criticas,

concluiu-se que esta área pode ser delegada. Fato que não ocorre
com o conjunto de suposições criticas. O conjunto de suposições é
de domínio dos executivos principais.

2~ A metodologia recomenda a integração dos sistemas
ESS, OSS e MIS porque o método permite chegar a um esqueleto uni-
ficado para construir e refinar um modelo de dados estratégicos
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(SDM) para a organização.

3- As técnicas de processo em grupo usadas para gerar o

CAS e o CDS provaram ser eficazes estimulando discussões produti-

vaso O papel da tecnologia de informação é rapidamente melhorado

dando vantagens competitivás à organização.

Teremos grandes impactos organizacionais em decorrên-

cia da atual Tecnologia de Informação, conforme mencionado por

Rockart e Short em 1.989 [Roc89]. Mencionam quatro principais

enfoques dados aos impactos sobre as organizações:

1.Mudanças na própria estrutura da organização.

2.Intensificação do trabalho realizado por equipes, com

redução de distâncias hierárquicas.
3.0s limites das organizações tendem à desintegração

pelo uso de comunicações eletrônicas.

4.As organizações devem sofrer maior integração interna

através do uso de sistemas e dados comuns.

Torna-se muito claro o aumento da interdependência

gerando mudanças em cinco áreas:
1.Complexidade crescente dos papéis da atividade geren-

cial.
2.Crescimento do trabalho em equipe.

3.Mudança no processo de avaliação.

4.Mudança no processo de planejamento.

5.Necessidade de criação de infraestrutura de informa~
\,

ção. Esta infraestrutura de informação só poderá ser conseguida

com dados acessíveis e bem definidos e rede transparente de comu-

nicação, para uma efetiva integração.
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3.7. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO: UMA OPORTUNIDADE ESTRATÉGICA

Benjamin, Rockart, Scott-Morton e Wyman, em 1.984, num

trabalho a respeito de oportunidades estratégicas [Ben84] afirmam

que a Tecnologia de Informação (Information Technology - IT) ge-

rou oportunidades estratégicas para todas as indústrias america-

nas . Mas apesar dessas oportunidades, os autores mostram que e-

xiste uma lacuna (gap) entre as oportunidades criadas pela IT e a

efetiva utilização dessa tecnologia.

Para estabelecer diretrizes para aplicar a IT em neces-

sidades estratégicas, os autores discutem 5 questões chaves:

primeira questão: Forças Motrizes (Driving Forces).

Há duas forças que fundamentam a IT que possibilitam

avaliar a dimensão estratégica dos negócios.

A- Novas Economias da IT. Evidencia-se em incrementos

de 30 a 40% ao ano em performance de custos nos circuitos, arma-

zenagem de dados e de telecomunicações.
B- Ambiente desafiador de negócios. Intensa competição

global e em difíceis condições econômicas, caracterizada por ju-

ros e altas taxas inflacionárias.

Segunda Questão: atitudes empreendedoras da Alta Administração
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Existe uma visão positiva da Alta Administração com

respeito a Tecnologia Básica considerada como relevante, mas o

mesmo não tem acontecido em relação à Tecnologia de Informação.

Tendo até uma receptividade melhor nos escalões inferiores, em

alguns casos.

Terceira Questão: utilização da IT por Empresas Pioneiras.

Os autores citam alguns exemplos de empresas que obti-

veram um grande sucesso por meio de um ganho em vantagens compe-

titivas ao aproveitar a utilização da Tecnologia de Informação

adequada nas operações.
-American Hospital Supply (AHS). Desenvolveu um sistema

de comunicação com seus clientes (suprimentos para médicos, labo-

ratórios e hospitais) na forma de terminais remotos, facilitando

o atendimento. É uma caso clássico de sucesso ao conhecer um ni-

cho de mercado no qual atende-se uma necessidade do cliente ao

eliminar os estoques de suprimentos e materiais por meio de uma

eficaz comunicação "on-line", onde os pedidos podem ser feitos

por meio de terminais remotos cujo pronto atendimento transforma-

o numa solução de um problema no cliente que é a administração do

seu estoque, sendo deixado a cargo do próprio fornecedor. Cria-se

assim uma forte parceria entre fornecedor e cliente.
-Digital Equipment Corporation (DEC). Desenvolveu-se um

software com recursos de inteligência artificial, com sistema do

tipo Expert Systems, para resolver problemas de configuração de
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hardware. O sistema possibilita configurar o hardware de acordo

com os requisitos dos clientes, ao entrar com as especificações

das suas necessidades, fazendo com que muitas variáveis possam

ser devidamente atendidas aproveitando os conhecimentos de muitos

engenheiros especialistas da área de serviços, evitando-se assim

o retrabalho das unidades encomendadas, onde necessitava-se de

reconfigurar os equipamentos após a sua entrega, gerando uma sa-

tisfação maior no cliente.

-USA Today. O ,primeiro jornal de alcance nacional. Um

jornal que só pode ter este alcance pelo uso de tecnologia de

transmissões via satélite para 17 gráficas localizadas geografi-

camente separadas, onde as matérias pudessem chegar no tempo ade-

quado para se evitar o transporte físico, possibilitando um jor-

nal de alcance e amplitude em nível nacional nos Estados Unidos.

Com isso conseguiu-se comercializar o jornal em 19 grandes áreas

metropolitanas simultaneamente.

-Merril Lynch & Co. Uso de um sistema de Cash Manage-

ment Account (CMA) que combina num único produto, o cartão de

despesas, cartão para serviços de corretagem, etc., facilitando e

agilizando as operações. Este conceito de cartão múltiplo tem

sido amplamente utilizado hoje, mas na época que foi lançado ser-

viu de grande alavancagem nos negócios da empresa.

-Xerox. utilização de um sistema de suporte ao trabalho

de campo que ajuda os representantes comerciais e técnicos, ao
tiinterligar 15 minicomputadores em rede, na qual está catalogada {

todos os clientes, tipos de equipamentos, problemas mais comuns e

a solução recomendada, suporte ao fornecimento de peças aos cli-
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entes, possibilitando o atendimento de uma quantidade muito gran-
de de solicitações, aumentando-se assim, a qualidade e a rapidez
de atendimento aos clientes.

-Bank of America, Toyota, united Airlines, General E-
lectric e outras que souberam aproveitar as potencialidades da
Tecnologia de Informação nas sua~_~p~ra~~_ôe~~,~~~~:c;~J;~~~~i~v;nca- ~'

- --------- ------- -- - _._--.-, '._- --~_.__ .- _._-_.-,- ._--- - ~ .. -

ram muito as possibilidades de negócios.
------- '-'

Quarta Questão: Matriz de Oportunidades Estratégicas.

A alta administração precisa estar apta a determinar
onde estão as oportunidades estratégicas para o uso da Tecnologia
de Informação. A Matriz de Oportunidades Estratégicas procura
mostrar se a ênfase está nas operações internas ou no mercado
competitivo, bem como se a inovação tecnológica está nos produtos
e processos tradicionais ou em grandes mudanças estruturais da
organização.

Ela foi montada colocando-se os exemplos citados de uso
de Tecnologia de Informação nos diferentes quadrantes.

O uso estratégico pode aproveitar o uso dos conceitos
que Michael Porter [PorSO] sugere ao mencionar as Estratégias
competitivas Genéricas que poderiam ser focalizadas no uso da
Tecnologia adequada para conseguir vantagens competitivas:

- Custo reduzido
- Diferenciação
- Enfoque
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Mercado competitivo Operações Internas

Significativas

+-----------------------+-----------------+
I I
l-Digital Equip.

I
I
1
1-----------------------1-----------------

-Americam Hosp. Supply l-xerox
1
I-United Airlines
1
1
I

-USA TodayMudanças Estruturais

-Merryl Lynch

-General Electric

Produtos e Processos

Tradicionais -Bank of America

I-Toyota
1+-----------------------+-----------------+

Quinta Questão: abordagem gerencial no uso da IT.

Usos estratégicos da IT aparecem a cada dia, possibili-

tadas por reduções constantes de custos e por um ambiente desafi-

ador de negócios.
A captura de tais oportunidades exigem atitudes, tais

como atenção da alta administração às possibilidades de IT, espe-

cialmente para promover mudanças estruturais necessárias e criar/.
ambiente no qual a IT seja considerada como importante arma es-

tratégica.
Temos que levar em conta que todas as empresas citadasI' ..•...

nos exemplos acima, já tinham os sistemas de Informações bem de-,
\ -',

senvolvidos e em operação. Uma boa infraestrutura em informática

é um requisito importante para poder visualizar as oportunidades
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estratégicas que aparecem, para poderem ser aproveitadas.

Short e' Venkatraman, em 1.992, fazem um' reestudo do

caso Baxter [Sho92], a empresa sucessora que adquiriu a American

Hospital Suppliers corporation.

Verificam que para se manter o sucesso estrondoso con-

seguido pelo uso de Tecnologia de Informação, foi necessário uma

evolução com vistas em dois aspectos:

~ 1. estratégia de mudança proativa.

Uma ênfase numa estratégia de mudança de forma proativa

ao longo do tempo, isto é, após uma mudança do mercado frente a

esta inovação tecnológica que tanto sucesso conseguiu, aumenta-

ram-se as pressões dos concorrentes para uma infraestrutura seme-

lhante. Isto fez com que a Baxter mudasse sua ênfase de sistemas

dedicados para uma plataforma multi fornecedora aproveitando sua

base tecnológica instalada.

Evoluiu-se proativamente ao mudar a sua visão do negó-

cio para alterar continuamente as regras do jogo, mantendo sua

vantagem competitiva e mantendo-se na liderança do negócio.

~) 2. Mudança do "Business Process" para "Business

Network".
Mudança de conceituação (reconceptualizing) de proces-

sos de negócios para um novo conceito de Rede de Negócios.

Isto significou uma mudança muito grande no seu relaci-

onamento primário de negócio de uma estratégia puramente com base

em produto e/ou preço para um outro relacionamentodo tipo "Par-

ceiros de Valor-Adicionado".
Esta mudança significou para uma visão de sistema inte-
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rorganizacional muito mais ampla do que simplesmente troca ele-

trônica de dados.

3.8. PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Lee e Robertson, em 1.987, [Lee87a] afirmam que os Sis-

temas de Informação (IS) são uma parte da estrutura de uma orga-

nização. A introdução de IS pode causar mudanças na estrutura da

organização que por sua vez pode afetar o desempenho organizacio-

nal.
Na estrutura organizacional, há duas dimensões de es-

trutura:
a. "structural variables" - tamanho e o número de ní-

veis da hierarquia e a extensão de medida de controle da estrutu-

ra física da organização.
b. "structuring variables" - centralização, especifica-

ção do papel dos elementos e conectividade descrevem a maneira

pela qual os esforços dos canais membros da organização minimizam

os efeitos de variações no comportamento individual.

Vamos nos concentrar nas variáveis do segundo tipo.

A IT pode permitir uma mudança nos padrões de interação

dos membros da organização alterando papéis institucionalizados,

regras, autoridades e práticas de comunicação.
A IT afeta o desempenho individual pela estruturação do

ambiente de trabalho ao redor do grupo de trabalho.
Vamos analisar o conceito de estruturação, para poder
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estudar os processos de estruturação das organizações.

Pesquisas do passado já demonstraram num consenso geral

de que as dimensões mais importantes da estruturação que são:

centralização, mudanças de papéis e conectividade.

CENTRALIZAÇÃO - DESCENTRALIZAÇÃO

É definida de duas perspectivas: tomar decisão e con-

trole. A IT pode descentralizar as decisões sem necessariamente

descentralizar o controle sobre estas decisões; IT age para roti-

nizar decisões que são descentralizadas mas centralmente monito-

radas por um sistema de informação.

A literatura de MIS reporta opiniões contraditórias

nesta área.

MUDANÇAS DE PAPÉIS

É uma mudança em influência ou responsabilidade entre

os individuos numa organização. Podem ser divididas em duas cate-

gorias:

(1) mudança de papéis causada pela IT

(2) mudança de papéis necessária para que os beneficios

de IT possam ser percebidos.

Na primeira categoria, já se demonstrou como uma tecno-

logia de controle de processos mudou drasticamente o papel da

média gerência, que perderam o poder quando as informações antes

confidenciais, ficaram disponiveis a todos.
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Já se reportou que quando a "tecnologia de informação

integrada" foi introduzida, a interação entre os papéis tornou-se

mais espontânea e mais dirigida por tarefas. A estrutura alterou-

se de uma baseada na hierarquia para uma baseada na competência.

Na segunda categoria, estudou-se o "telecommuting"

(telecomutação). Pode aumentar a produtividade geral da empresa,

mudando o método de avaliação de desempenho, atitudes gerenciais,

etc.

CONECTEDNESS / CONECTIVIDADE

Conectividade é a medida da quantidade de comunicação

dentro de um empresa, isto é, a densidade da rede de interações.

A IT pode aumentar a frequência e a diversidade das redes de co-

municações individuais, por exemplo, por meio de um sistema de

correio eletrônico.

Lee e Robertson tiraram as seguintes conclusões:

, ~-Impactos de IT na Centralização-descentralização.

Se IT age descentralizando a tomada de decisão enquanto

que retêm o controle central, então a efetividade organizacional

aumentará.
-7 -Impactos de IT nos Papéis das pessoas.

Num aumento na compreensão do trabalho causado pela IT,

encontrou-se que não estava relacionada com um aumento na capaci-

dade de compreensão ambiental, enquanto que a diminuição da ambi-

guidade do trabalho estava. A capacidade para reagir rapidamente,

entretanto, foi aumentada pelo aumento na compreensão do traba-
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lho ,mas não significantemente afetada pelo decréscimo na ambigui-

dade do trabalho.

-Impactos de IT na Conectividade.

Encontrou-se que a diversidade de comunicação afetou

fortemente a efetividade enquanto que as mudanças na frequência

de comunicação não teve efeito significativo. Então, a instalação

de um sistema de correio eletrônico pode não aumentar a efetivi-

dade de um grupo de trabalho de uma organização. Simplesmente

aumenta a capacidade de comunicação, mas se não contribue para a

diversidade de comunicação não afetará a efetividade.
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3.9. O REDESENHO DOS PROCESSOS

Ao entrarmos nos anos 90, temos em mãos um potencial

revolucionário idêntico ao detonado por Taylor, no inicio do sé-

culo ao quebrar as atividades humanas utilizando aspectos mecâni-

cos.
A utilização da Tecnologia da Informação terá como con-

squência direta o Redesenho dos processos dentro de uma organiza-

ção e suas interações com o meio ambiente externo, conforme Da-

venport e Short [Dav90].
Segundo os autores, na medida que identifica a T.I.

como uma ferramenta capaz de trazer vantagens competitivas, a

empresa tende a seguir cinco etapas na busca do redesenho de seus

processos.
1- Desenvolver uma visão de negócios, buscando identi-

ficar os objetivos almejados, sejam eles redução de custos, redu-

ção de tempo para se completar uma atividade, melhoria de quali-

dade ou do controle do processo ou mesmo a interrelação de dois

ou mais destes objetivos.
2- Identificação dos processos a serem redesenhados.

Existem dois caminhos: redesenhar todos os processos que envolvem

a empresa, o que demanda muito tempo e recursos, ou enfatizar os

processos crusciais ou ainda os gargalos já conhecidos no proces-

so.
3- Entendimento e avaliação dos atuais processos, afim

de não repetir os erros e obter as linhas gerais para a resolução
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dos problemas existentes.
4- Identificar a capacidade da T.I., não utilizando-a

apenas como suporte para a construção e operação dos processos,
pois a potencialidade da T.I. é tamanha que permite abrir leques
de opções no que se refere a modelagem de processos.

5- Construir um protótipo, para conhecer o processo,
suas implicações, causas e consequências afim de implementar e
revisar o processo.

Portanto, a tecnologia provoca mudanças na maneira de
executar as operações, causando mudanças muitas vezes tão radi-
cais que poderiam ser desastrosas se não administradas coerente-
mente com os aspectos circunstanciais do momento histórico em que
se efetivam as mudanças.

/
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4. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Podemos representar uma empresa como uma pirâmide, onde

na base encontraremos o Nível Operacional, no topo o Nível Estra-

tégico e na área intermediária o Nível gerencial, segundo Meire-

lles [Mei90].

Ao analisarmos o fluxo de informação no sentido "top-

down", há um processo de Repercussão de políticas, metas e deter-

minações, conforme Trouillet [Tr085]. Se no sentido "Botton-up",

há um processo inverso de Refinamento dos dados e informações que

vão sendo consolidados.

Portanto, os canais de comunicação devem ser conhecidos

e desobstruídos, para que possa acontecer o planejamento e a im-

plantação efetiva de uma Tecnologia de Informação.

O Planejamento Estratégico deve sempre evoluir das ca-

racterísticas do mundo real, externas ou internas à empresa e

considerar exaustivamente a possibilidade de surgimento de variá-

veis.
variáveis estas que poderiam levar o uso de um sistema

Integrado de Informação gerando uma competitividade grande peran-

te as organizações concorrentes ou até mesmo, no extremo, invia-

biblizar o uso de uma determinada tecnologia ainda que coerente e

compatível com o ambiente externo.
A contabilidade constitui-se no primeiro sistema de

informação integrado que se tem notícia na Administração. Mas com

o aumento do volume de transações, tornou-se um recurso ineficaz

11
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para gestão dos negócios na medida em que informações gerenciais

eram solicitadas com base em dados que não constavam no elenco

contábil.

Os sistemas Integrados de Informação tendem a suprir

esta deficiência de base, devido à extrema flexibilidade que

deverá ter um sistema dessa envergadura frente à rigidez de ope-

ração de uma contabilidade, que é justamente.mérito da sua grande

capacidade de sobrevivência como metodologia de análise das orga-

nizações.
Na presente dissertação procuraremos nos limitar nas

aplicações de sistemas Integrados de Informações, suas causas que

originaram a sua necessidade e suas consequências para as organi-

zações.
Mas também seria de extrema relevância o motivo princi-

pal que levaram as empresas a implantar os sistemas integrados,

suas consequências em competitividade das empresas que os adota-

ram, procurando buscar um correlação com a base conceitual da

literatura.
Ainda que existam muitas áreas e segmentos que mereçam

um estudo pormenorizado pela relevância de suas considerações,

procuraremos nos ater a esta linha básica devido a muitas limita-

ções do escopo deste trabalho.
Não investigaremos os aspectos relacionados aos siste-

mas de Apoio à Decisão (DSS) e nem aos sistemas de Apoio ao EX~~

cutivo (ESS) por entendermos que são estudos que mereceriam um

trabalho à parte, e sugerimos como temas de pesquisa a serem de-

senvolvidos no futuro.
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5. METODOLOGIA DO TRABALHO

Este trabalho tem caráter teórico-empírico.

Teórico porque deve tratar das teorias de sistemas de

informação particularmente enfocando a evolução para sistemas

integrados de informação, alicerçadas em livros e periódicos re-

lacionados com o tema proposto.

Procurou-se fazer uma revisão bibliográfica dentro das

limitações do escopo do trabalho afim de que pudessemos ter uma

visão conceitual de sistemas de informação, suas dimensões rele-

vantes.

Empírico porque o assunto de implantação de sistemas

integrados de informação será analisado junto a empresas através

de questionários e entrevistas, procurando identificar os aspec-

tos relacionados com a integração bem como das vantagens competi-

tivas conseguidas.

Procuramos enfocar a amplitude da integração pretendida

e suas consequências e resultados no âmbito interno e externo da

organização e no seu relacionamento com fornecedores e clientes.

As empresas deverão ter implantado os sistemas integra-

dos de informação em diversos níveis de integração ou em faSe

final de implantação sejam eles projetados e desenvolvidos inter-

namente ou adquiridos de terceiros.
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6. ESTUDO DE CASOS

6.1. MERCEDES BENZ DO BRASIL (MBB)

A Mercedes Benz do Brasil é uma empresa do grupo Dai-

mler Benz, com sede na Alemanha, e com subsidiárias e filiais em

muitos paises, com alcance internacional.

Suas atividades industriais incluem a produção de cami-

nhões, ônibus, utilitários e carros de passeio.

Este projeto de automação envolve a unidade de Campinas

(SP) no setor de estamparia, com cerca de 100 funcionários, em

primeiro lugar e depois a unidade de São Bernardo do Campo (SP).

Existe uma grande vantagem porque a unidade de Caminas produz

partes de um veiculo que será fabricado em São Bernardo do Campo

e vice-versa. Envolveu investimentos da ordem de US$ 2,9 milhões

para integrar todo o processo produtivo com os controles adminis-

trativos.
Trata-se de uma estratégia de ter toda a Produção Inte-

grada por meio de um sistema de Planejamento e Controle da Produ-

ção integrado com a aquisição dos dados da produção diretamente

dos equipamentos de produção.
Este conceito de produção Integrada, do Planejamento'à

Expedição, elimina completamente a necessidade de interfaceamento

entre as várias etapas do processo produtivo. Isto é possivel

quando se utiliza a Integração de Sistemas Heterogêneos na Auto-

mação da Manufatura. A produção integrada está entre as práticas
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mais modernas do mundo.
As Soluções integradas se compõem da in~egração nos

sistemas corporativos e dados Corporativos no HOST com os demais

sistemas e fontes de informações com total transparência:

1- sistemas CAD/CAM
2- Processamento de Dados Individual (Apoio a Decisões

no Host)
3- Microinformática para Automação Industrial

4- Microinformática para Apoio a Decisões.

A comunicação direta entre os vários departamentos per-

mite a simulação no planejamento de materiais. Pode-se prever o

que aconteceria, no planejamento e na fábrica, no caso de haver

um volume muito grande ou muito pequeno de pedidos em um determi-

nado período e suas consequências. É possível à empresa evitar

desperdícios com medidas preventivas.
A integração permite avaliar o nível de utilização das

máquinas, o fluxo de distribuição do trabalho, o tempo de prepa-

ração das máquinas e as interrupções na produção e suas causas,

quase que em paralelo com a atividade produtiva.
Todo este controle será possível com a implantação de

terminais de coleta de dados nas máquinas integrado ao sistema de

planejamento.
Isto foi possível utilizando um software desenvolvido

pela Debis, uma empresa também do grupo Daimler Benz, chamado de

Sistema Integrado de Planejamento e Controle da Produção (CIMOS,

em alemão).
Os resultados que se conseguiram permitiram a diminui-
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ção de 38 para 3 dias nos volumes de estoque, hoje um item muito

importante na gestão de materiais.

Também ocorreu uma redução em 20% das horas trabalha-

das, uma diminuição em 10% o volume de materiais em processo e um

ganho de 10% em produtividade como resultado da reestruturação.

A informatização de alguns departamentos da empresa

iniciou há pelo menos 15 anos. Mas em geral, os benefícios come-

çaram a surgir a partir de um ano da implantação, neste projeto.

A partir destes resultados pode-se fazer planos para o

futuro, no sentido de entrar em processo de elaboração de um PDI

específico afim de estabelecer outras áreas com potencial para

receber a mudança, entre elas, a de prensas pesadas, de estampa-

ria de São Bernardo do Campo e da fabricação de peças para moto-

res.



IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMAÇÃO 70

6.2. COMPANHIA ANTARTICA

É uma empresa do setor de bebidas de alcance nacional
com uma participação muito grande no mercado, principalmente nas

grandes metrópoles.
O projeto de integração da produção com todo o controle

administrativo constou de investimos da ordem de US$ 80 milhões,
integrando todas as fábricas de refrigerantes e de cervejas, no
país, inciando pelas unidades da Moóca, em São Paulo (SP) e da
Antártica Niger de Ribeirão Preto (SP).

A empresa usa atualmente mainframes da IBM, um equipa-
mento ES 9121 e tres equipamentos 4381. E aproveitando toda a
infraestrutura de comunicação do grupo, a proposta foi de fazer
uma automação industrial em todos os níveis, abrangendo uma inte-
gração com a área administrativa e financeira.

A estratégia foi de integrar suas 22 fábricas de cer-
veja e 26 fábricas de refrigerantes.

O uso de Redes Locais de Microcomputadores, no padrão
Token Ring, alimentados pelos PLC (processador lógico programá-
vel), os quais enviam os dados coletados no processo produt~vo
para os equipamentos que darão entrada no processo de consolida-
ção dos dados.

Usou-se o software chamado POMS (process Operation and
Management System) da IBM. O POMS foi desenvolvido por um con-
sórcio de empresas lideradas pela IBM para atender à necessidade
de utilizar dados de difentes tipos: os da rede industrial, ca-
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racterizados por pequenas mensagens e os da rede administrativa

com características de arquivos e de banco de dados; em geral de

porte maior.
Esta consolidação de dados de diferentes naturezas é

feita pelo POMS, que fala com os sistemas da fábrica e repassa-os

à rede, conseguindo-se assim a integração da rede industrial com

a rede administrativa, compatibilizando as informações.

O sistema padroniza todas as operações afim de evitar

as falhas, corrigindo o processo produtivo em tempo real.

A integração de todos os dados, administrativos e de

produção passa a ser possível pelo uso de dois tipos de redes

interconectadas entre si: uma para processar as informações do

processo produtivo e outra para atender a parte administrativa.

Este projeto teve como objetivo buscar uma melhor inte-

gração de dados em todos os níveis, seja de produção ou adminis- .

trativo, mas também buscou um objetivo muito mais de longo prazo

e que poderia definir um posicionamento a nível de qualidade ao

buscar a certificação ISO, significando uma qualificação num pa-

drão internacional.
Houve grandes dificuldades em levar em conta os dife-

rentes estágios de informatização em que se encontram as 26 fá-

bricas de refrigerantes e 22 cervejarias do grupo.
Para o sucesso do projeto exigiu-se uma padronização em

todos os níveis operacionais como item primordial de qualquer

solução a ser adotada.
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6.3. GRUPO MICROLITE

É um grupo que produz pilhas, baterias e sistemas de

energia elétrica, com fábricas em Sorocaba (SP), Recife (PE) e

Guarulhos (SP). Detem as marcas das Pilhas Ray-O-Vac, Baterias

Heliar, saturnia e Prestoli te. O faturamento do grupo, em 1.992

foi de US$ 103,5 milhões.
O projeto de integração iniciou-se com um projeto de

Downsizing, entregando o processamento do seu mainframe para uma

outra empresa prestadora de serviços na área de processamento de

dados, a GSI, uma joint-venture do grupo Gerdau com a IBM.

Este projeto de equipar com redes locais as 3 fábricas,

orçado em US$ 1,7 milhões, foi motivado por uma distribuição mais

ampla de informações por toda a empresa, nos diversos níveis e a

diminuição de custos pelo downsizing.

Ocorreu a substituição do hardware, um mainframe IBM

9121, para o uso de Rede Local de Microcomputadores. De início

foram 64 estações PS/1, PS/2 e Value point da própria IBM, na

unidade de Sorocaba (SP): depois, nas unidades de Recife (PE) e

Guarulhos (SP).
Quanto ao aspecto de telecomunicação, o grupo atualmen-

te usa o serviço STM-400 da Embratel, mas planeja passar a usar

uma rede de valor agregado do tipo EDI (Eletronic Data Interchanr

ge), para troca de documentos entre clientes e fornecedores.

O software escolhido para rodar nas redes foi o Magnus

da Datasul, um software integrado que inclui todo o processamento
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administrativo, financeiro, de suprimentos, comercial e o plane-

jamento e controle da produção.
A estratégia adotada foi a integração dos dados finan-

ceiros, comerciais, vendas, e de planejamento de produção, com

MRP, checando estoques e compra de matéria-prima, folha de paga-

mento e contabilidade geral.
O início foi decidido pelas fábricas porque 80% dos

dados vem das fábricas, e é por onde começou a implantação. Os

dados fluem em padrão on-Line na fábrica e em todos os módulos

administrativos.
Os resultados foram a descentralização do processamento

para as fábricas, ganhando-se um dia entre o recebimento do pedi-

do e a entrega da mercadoria no cliente.

Mas também resultou em dar maior agilidade à gerência e

à direção da empresa pelo acesso mais agilizado às informações,

onde os dados ficam à disposição ori-line. Antes as informações

tinham que ser consolidadas à noite e depois disponibilizadas a

todos os interessados.
Este sucesso leva a fazer planos futuros envolvendo

muitas outras áreas, tais como:
-Módulo de reconhecimento de códigos de barras para fa-

cilitar a pesquisa de mercado.
-Aparelhar os vendedores com computadores de mão para

entrada de dados sobre as vendas e acompanhamento de mercado.

-Um sistema para controle de fretes (pré-cálculo do va-

lor do frete para negociar com as diversas transportadoras).
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6.4. MAPPIN - LOJA DE DEPARTAMENTOS

O Mappin é uma tradicional empresa cujo histórico sem-
pre esteve ligado a grandes lojas de departamento, com linhas de
produtos as mais diversas possíveis, localizadas em grandes lo-
jas.

O projeto atual de uma Loja Eletrônica, com investimen-
tos da ordem de US$ 250 mil, foi localizado no Shopping Parque
Balneário, no bairro do Gonzaga, na cidade de Santos (SP).

A estratégia adotada foi de usar Estações Multimidia
com tela "Touch-Screen". O conceito usado é o de Loja Virtual,
não havendo qualquer produto em demonstração na área de venda,
bem como qualquer vendedor fazendo uma venda convencional, pelo
menos no futuro.

A área ocupada da Loja virtual é de 100 m2 ao invés de
5 mil m2 de ocupação numa loja convencional, para abrigar toda
esta linha de produtos. Dispensará os vendores convencionais,
quando for conveniente ou quando não houver mais necessidade.

O cliente usará a estação muLtimidia , observando as
opções em menus ilustrados com todas as mercadorias e ao tocar o
desenho de um eletrodoméstico, verá na tela todas as informações
do produto, terá a opção de fazer o pedido e escolher a forma de
pagamento.

O sistema transfere os pedidos para a loja à noite e a
entrega da mercadoria pedida ocorrerá em 5 dias no local solici-
tado para entrega, em média.
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A infraestrutura tecnológica para operação da loja é de

sete microcomputadores PS/2 ligados em Rede Local Token Ring co-

nectada ao mainframe do grupo, um servidor de rede e dois termi-

nais PDV da IBM.

Na retaguarda da loja, usa-se 2 microcomputadores da

linha PC com terminais que estão ligados On-Line com Centro de

Processamento de Dados ou o mainframe central do Mappin.

O objetivo foi de eliminar totalmente a presença de

vendedores que fazem o atendimento pessoal, bem como de estoques

de mercadorias para demonstração perante o cliente, simplificando

e agilizando a operação de venda.

Esta inovação na forma de comercializar terá uma forte

imagem de avanço tecnológico relativo ao Mappin.
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6.5. TEXCOLOR

A Texcolor é uma empresa do ramo têxtil com suas quatro

unidades produtivas localizadas em Sumaré (SP), com uma tradição

de 33 anos de atividades no mercado. Tem um faturamento anual da

ordem de US$ 36 milhões onde emprega 800 funcionários.

A empresa vem de um passado em que toda a tecnologia de

produção e beneficiamento de tecidos estava "na cabeça de cada

funcionário". Cada operário conhecia receitas de tingimentos,

fórmulas e sequências de produção sem que houvesse um arquivo

fisico desse material para consultas.

Esta forma de produção torna-se muito frágil ao pensar-

mos num futuro mais independente tecnológicamente e do fator hu-

mano influenciando o cerne da operação.

O projeto de integração teve um enfoque de Automação

Industrial incluindo a administração da produção. A integração

inclue as áreas de produção de tecidos, unidade de beneficiamen-

to (tingimento e estamparia), processos, estoques, planejamento,

vendas e administrativo.
optou-se por uma infraestrutura de hardware de Rede

Local de 16 micros na área de produção. E usando um software de

controle administrativo e~pecifico para indústria têxtil.

O programa liga as áreas de processo com os estoques,

planejamento, vendas e setor administrativo. ,.

A estratégia usada foi a implantação de sistemas de

controles administrativos simultâneamente ao programa de Qualida-

de Total, com uma filosofia voltada ao melhoramento continuo.

O motivo pelo qual iniciou-se todo o processo de auto-
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mação industrial e administrativo, foi de preparação interna para

poder enfrentar uma concorrência de tecidos estrangeiros, que

exigiram a máxima racionalização e produtividade.

Os resultados foram percebidos quando o computador ago-

ra passou a emitir fichas de produção, tornando o trabalho mais

rápido, preciso e as entregas mais ágeis.

As vantagens conseguidas foram uma maior agilidade no

sistema de produção, um gerenciamento muito mais próximo da pro-

dução, onde a integração passa a representar um forte aliado da

qualidade.
Está prevista uma segunda fase, com a implantação de

estações de trabalho que processem sistemas CAD/cAM para o tin-

gimento de tecidos a partir de conjuntos de receitas de cores

previamente calculadas.

Os investimentos previstos para esta segunda fase, em

software e treinamento somam quase US$ 400 mil.

Software especifico para indústrias têxteis foi insta-

lado nas 4 fábricas a um valor de US$ 80 mil.

Todo o projeto teve uma forte influência do fator trei-

namento: os 800 funcionários estão em treinamento continuo por

causa do programa de Qualidade Total.
Houve necessidade de transformar a realidade dos con-

ceitos administrativos e filosofia de trabalho para obter quali-

dade nas relações organizacionais, maquinário e mão de obra e

agora existe a certeza de que hoje as fábricas são mais limpas e

seguras que antes do projeto de automação industrial e integração

de sistemas.
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6.6. IOCHPE-MAXION S.A.

O grupo Iochpe-Maxion é um grupo industrial que atua

nas mais diversas áreas, mesmo na área de serviços e financeira,

com fábricas de Máquinas Agrícolas em Canoas (RS), fábrica de

Motores em São Bernardo do Campo (SP), fábrica de Rodas e Chas-

sis, Fundição e componentes Ferroviários (FNV) em Cruzeiro (SP),

e a Unidade de Trading,Eletrônica Automotiva (CEV) e bancos.

O projeto de Downsizing consumiu investimentos da ordem

de US$ 5,7 milhões desde 1.991 e para 1.994 está previsto o mon-

tante de US$ 1,4 milhões para dar continuidade a todas as ativi-

dades.
O processo de Downsizing consistiu na troca do ma infra-

me usado pelo grupo por equipamentos de médio porte, dois compu-

tadores HP-3000 e seis computadores HP-9000. O projeto inclue 4

salas de Video-conferência.

A interligação de toda a corporação é feita via Renpac,

um serviço prestado pela Embratel. Os computadores HP serão ser-

vidores de rede local, padrão Ethernet, com comunicação em proto-

colo TCP/IP e comunicação remota no padrão de protocolo X-25.

Está prevista também a troca de informações no padrão

EDI (Electronic Data Interchange) com Montadoras e Fornecedores.
" ,

'I

Uso também de EDI com montadoras para a troca de dados para

CAE/CAD (engenharia de processos assistida por computadores).

O software utilizado contempla todos os aplicativos ..(
administrativos operando de forma integrada, inclusive MRP, ~ml

sistema de Planejamento e Controle da Produção.
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A integração consiste no uso de um software integrado

em cada divisão, que abrange todo o ciclo fabril, desde a venda.

Controla a saida de matéria-prima para a produção e o produto

acabado. Baixa no estoque de todas as matérias-primas empenhadas

no começo do processo, no momento do produto acabado. Isso elimi-

na o controle de chão de fábrica, de estoque de produto em elabo-

ração feitos manualmente, eliminando infra-estrutura de repasse

dessas informações operacionais, maiores custos e tempo.

No momento da compra de qualquer insumo ou ativo qual-

quer o sistema atualiza automaticamente o contas a pagar, esto-

que, fluxo de caixa e faz o registro contábil.

O sistema MRP verifica o estoque e emite pedidos aos

fornecedores, baseado na capacidade de produção e prazo de entre-

ga de cada produto, além de avaliar o menor preço.

A estratégia utilizada foi de descentralização do pro-

cessamento das informações em cada divisão. Cada divisão usa o

seu software integrado em todo o ciclo de produção, podendo ter

as suas informações em "real-time".
Os resultados da integração passaram pela eliminação de

todo o processo de digitação por digitadores especificos, elimi-

nando-os completamente (40 digitadores). Isto foi possivel por

causa da descentralização da operação de entrada de dados para,os
!

. I

setores usuários, garantindo uma maior velocidade de operação e

simplificando muito o fluxo de documentos e dados. Mas o resulta-

do imediato do Downsizing é que vem proporcionando redução ~e
'...

custos de US$ 300 mil em 1.992, US$ 600 mil em 1.993 e US$ 1,3

milhões ao ano a partir de 94.
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6.7. AOUATEC OUíMICA S.A.

A Aquatec Química é uma indústria de tenso-ativos que
são matéria-prima para a indústria de cosméticos e de agroquími-
COSo Sua produção de tenso-ativos se localiza por volta de 18 mil
toneladas ao ano, cuja fábrica se localiza em Guarulhos (SP) e
com o Escritório em São Paulo (SP).

O Projeto consistiu de um processo de Downsizing que
consumiu investimentos da ordem de US$ 1 milhão.

O processo envolveu a troca de um mainframe ABC BulI
OPS-T1 por 3 Redes Locais de Microcomputadores, operando sob
Netware, um sistema operacional de rede da Novell, no escritório
central (SP), na fábrica (Guaru1hos) e no depósito da fábrica,
com previsão inicial de 70 estações.

O software escolhido foi o ABC71 para controles admi-
nistrativos e da Bytec para administração industrial. O sistema
operacional UNIX foi o escolhido por facilitar a comunicação e a
conexão com as 3 redes e os sistemas aplicativos.

A integração envolveu a interação de 3 ambientes: es-
critório, fábrica e depósitos.

No Escritório, a integração abrangeu o controle -das
informações administrativo-financeiras, pelo software ABC71 e.·o
da Bytec. Os aplicativos permitem acessar análises financeiras,
relatórios e informações de tesouraria entre outros. ,

r,. ,

1):
Na Fábrica, os sistemas abrangeram a administração in-

dustrial, planejamento e controle de produção, movimentação de
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estoques, e custos integrados.
No Depósito, teremos o controle de pedidos, almoxarifa-

do e administração de vendas.
O objetivo do projeto foi conseguir uma vantagem compe-

titiva com a agilização na obtenção de informações financeiras e
da produção, numa integração tal que as decisões pudessem ser
tomadas com a máxima velocidade que o ambiente de negócios exige.

A economia nos custos de produção ainda não foi possí-

vel ser avaliada.
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6.8. CARGILL CITRUS LTDA.

A Cargill citrus é uma subsidiária da Cargill, um gi-

gante internacional nas áreas de agricultura, agropecuária, da

indústria do agribusiness, da indústria de alimentos e muitas

outras.

As unidades de Bebedouro (SP) e Uchoa são as unidades

produtivas da Cargill Citrus, onde produz sucos de laranja para

serem distribuídos no país e no mundo todo. A produção é de 40,5

milhões de caixas de laranja para produção de suco de laranja

concentrado para exportação, com faturamento anual de US$ 142

milhões.

A empresa usa uma infraestrutura de hardware com um

mainframe IBM 4381, com 200 terminais e rede de comunicações.

O software usado é o Simulation Language for Alternati-

ve Modelen (SLAM-2) do norte-americano Pritoker Corb.

possibilita o planejamento da colheita, determinando o

tempo da colheita de acordo com a maturação da fruta em cada po-

mar.Na área de produção de suco, o programa fornece informações

sobre a recepção de laranja na indústria, planejamento das ordens

de produção, controle de estoques e compra de suprimentos para a

embalagem do produto.
Na área de distribuição e vendas, o sistema supervisio-

na e transporta a estocagem e o embarque do suco.

O programa de logística integrada faz uma previsão de

vendas do produto e das características do cliente.

Interliga "on-line" as duas unidades de produção (Be-
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bedouro e Uchoa), uma frota de 22 caminhões que faz o transporte

do suco até o terminal de Santos (terminal próprio) e dois navios

graneleiros da empresa.

A estratégia foi de Integração das áreas de suprimen-

tos, produção, distribuição e vendas, com logística integrada.

O sistema fornecerá informações precisas sobre o tempo

da colheita nos diferentes pomares, especificações sobre qualida-

de do produto, assim como sobre o tipo de produto a fazer e quan-

do fazer, de acordo com as características da matéria-prima.

Trata-se de um planejamento racional da produção, esto-

que e vendas do produto.

Os investimentos feitos num período de 3 anos chega a

US$ 1 milhão.

O resultado imediato foi de redução de custos da ordem

de 1 a 2% do faturamento, que para um negócio de grandes volumes

é bastante significativo. Além do que a empresa passa a operar

com um grau de informações muito mais fiel e os aspectos logísti-

cos de produção e distribuição fazem desse negócio um segmento

muito rentável.
Mas o resultado mais significativo foi na área de Qua-

lidade, onde conseguiu-se a certificação ISO 9002, concedido

pela Lloyd's Register Quality Assurance. O processo de auditoria

para certificação durou 8 meses. Esta certificação vem a ser ho-

je, um fator de grande vantagem competitiva porque acaba solidi-

ficando todo um mercado externo cada vez mais desejoso de produ-

tos de qualidade assegurada, de padrão internacional, exportável
\

para qualquer parte do mundo.
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6.9. GRANJA MIZUMOTO

Uma empresa do setor de Avicultura de Postura, ou seja,

produção de ovos de galinha, com 16 unidades produtivas de gran-

jas de postura ou de crescimento de aves para postura, nos esta-

dos de de São Paulo, Paraná, Bahia e Goiás, compondo cinco regio-

nais de produção. Com um escritório central em São Paulo (SP),

onde centraliza toda a administração do grupo bem como a direto-

ria comercial, com um total de 1,3 mil funcionários.

Toda a produção é comercializada por meio de depósitos

distribuidores localizados em São Paulo, Osasco e Rio de Janeiro,

bem como em todas as regionais de produção, com faturamento anual

líquido de US$ 35 milhões.
As atividades principais consistem na produção de ovos

de galinha e de codorna num nível de 6.000 caixas de 30 dúzias

por dia. Ocorre uma verticalização acentuada desde a compra de

pintos de 1 dia, produção de toda a ração consumida de 400 tone-

ladas / dia, produção de parte das embalagens internas até a co-

mercialização total da produção.
A infraestrutura de hardware se baseia em Redes Locais

de Microcomputadores com a plataforma Netware da Novell com ser-

vidores e estações usando equipamentos 486 e 386. Comunicação via

linha discada, usando o software de comunicação PC Anywhere que

permite fazer a transmissão diária de dados e telessuporte.

O software usado para efetivar a integração de todas as

áreas é o Sistema Integrado de Gerenciamento Automático (SIGA) da
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Microsiga, onde integra as áreas de compras, faturamento, plane-

jamento e controle da produção baseado no MRP 11, controle de

estoque e custos, área financeira (contas a pagar, a receber e

fluxo de caixa), livros fiscais, ativo fixo e contabilidade ge-

ralo
Todo o controle de produção, incluindo o controle das

aves, desde a fase de crescimento até a fase de postura de ovos,

produção de ovos e de ração, é feito por meio de um sistema de-

senvolvido internamente, e integrado ao Siga ao gerar as informa-

ções de produção, consumo de ração, etc.

A estratégia utilizada foi o uso de um sistema de in-

formação integrado, processado regionalmente, permitindo um ge-

renciamento regional total, englobando suprimento, produção e

comercialização regional, mas com um controle centralizado no

Escritório Central em São Paulo.
o resultado conseguido foi uma redução significativa no

número de funcionários administrativos, nos controles de produção

e agilização no fluxo de informações.
Antes da implantação do Sistema Integrado, os relató-

rios e balancetes gerenciais montados manualmente, ficavam pron-

tos em média 45 dias após o fechamento do mes. Hoje estes relató-

rios e as informações gerenciais são possíveis de serem emitidas

na primeira semana do mes subsequente.
Foi preciso passar por um difícil processo de padroni-

zação de processos em todas as operações, sejam elas administra-

tivas, de produção ou de comercialização.
,
, I

~
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7. CONCLUSÕES

7.1. ANÁLISE CRÍTICA DO ESTUDO DE CASOS

- MERCEDES BENZ DO BRASIL

A grande mudança que a empresa experimentou foi uma

integração num nível bastante elevado, incluindo a automação in-

dustrial em conjunto com a integração com todos os sistemas de

cunho administrativo.
Inicialmente conseguiu-se uma grande melhoria em produ-

tividade e uma melhor gestão de materiais, insumos ou em proces-

so, afim de administrar financeiramente o estoque.
Mas a grande vantagem, cujo diferencial é significati-

vo, é o controle estrito da produção, com a integração das máqui-

nas ao controle de produção, sem depender de variáveis humanas

que são oscilantes conforme as circunstâncias. »: .•...\

Nota-se uma tendência de planejamento nos passos em \

direção à prospecção tecnológica, na qual, por meio de um plano

do tipo PDI, Plano Diretor de Informática, define-se os parâme-

tros para o prosseguimento.
Estes sistemas definem uma preocupação com um aumento•

de eficiência e eficácia num nível interno. O caminho desejado

com a automação industrial integrada procurou buscar uma vantagem

competitiva por uma posição de custo reduzido, mas manipulando
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- GRUPO MICROLITE

O processo de Downsizing provocou uma oportunidade de

revisar o aspecto de integração das informações administrativas e

de negócios, que permitiram uma maior velocidade no fluxo de in-

formações, para que pudesse otimizar os aspectos gerenciais da

produção, portanto, ganhos de produtividade e maior economia na

gestão de materiais e insumos.
O resultado mais imediato com o downsizing evidentemen-

te é de redução de custos, com um enfoque interno, uma tendência

atual de um ambiente de alta competitividade, onde a redução de

custos tem uma importância vital.
Mas com a implantação da troca de informações e Docu-

mentos através do EDI,_já se torna uma diferenciação em relação a

outras empresas. Esta troca de documentos entre a empresa e os

fornecedores bem como de clientes é que se constitue numa aplica-

ção onde a interação com o ambiente externo da empresa venha a

agilizar todo o processo de interação comercial.
O processo de EDI pressupõe já um amadurecimento no

relacionamento geral com fornecedores e clientes, para uma visão

mais de parceria, melhorando uma relação que no passado recente

era de depredação de um capitalismo animal. Esta mudança, podemos

verificar em muitos segmentos industriais.
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- MAPPIN - LOJA DE DEPARTAMENTOS

Com a implantação da Loja Virtual, o Mappin procurou

inovar tecnologicamente afim de buscar uma diferenciação em rela-

ção à concorrência entrando num mundo totalmente novo aproveitan-

do os avanços da tecnologia disponíveis.

O grande diferencial aparece ao compararmos o uso do

espaço de venda, aspecto de avaliação cuidadosa, por causa dos

custos por área ou mesmo do índice de venda por área de venda.

A infraestrutra tecnológica só foi possível graças à

tecnologia disponível de equipamentos de multimídia sendo aplica-

da na área de comércio, onde se diferencia apenas do uso como um

acessório para mera consulta de preços ou auxílio na localização

do produto na área de venda.

A tecnologia pode ser usada com muita criatividade e

inovação fazendo com que se consiga uma vantagem competitiva no

seu uso diferenciado. Tal diferenciação pode ser encarada como

uma estratégia pura de diferenciação perante a concorrência ata-

cando diretamente o consumidor, num segmento onde a velocidade e

a praticidade são os elementos preponderantes.

Esta forma de atuação significou Mudanças Estruturais

Significativas ao atuar de forma diferenciada no mercado competi-

tivo [Ben84].
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- TEXCOLOR

A Texcolor começou por urna etapa de reorganização da

área de produção, ao implantar um sistema integrado de informação

a despeito de sua tradição no estilo informal. Teve muitas difi-

culdades, para vencer as resistências de um ambiente onde tudo

acontece dependendo de aspectos circunstanciais de humor ou ou-

tros fatores subjetivos.
Não se pode falar em produtividade onde impera o infor-

mal e a falta de padronização. Mas foi vencido em grande parte

pelo enfoque de Treinamento Contínuo em conjunto com a implanta-

ção do conceito de Qualidade Total.
A motivação principal da automação industrial e admi-

nistrativa foi um ganho em produtividade e qualidade, de tal for-

ma que ajudasse numa melhor competitividade frente aos concorren-

tes estrangeiros, utilizando uma estratégia de redução de custos,

para poder ficar mais competitivo, num enfoque de manipulação de

variáveis internas.

- IOCHPE-MAXION

A IOCHPE-MAXION, por ser uma grande empresa, com um

longo histórico de informatização, ao fazer o Downsizing de mai-

frame para médio porte, para atingir uma redução de custos, apro-I
veitou-se para fazer a descentralização do processamento das in-

formações provocando urna grande redução de custos, <ao eliminar
I

\
\
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por exemplo, o trabalho da tradicional operação de digitação, que

tanto atraza e tanto onera o sistema global, com custos e possi-

bilidade de imperfeições, que poderá ter uma grande sustentação

pela integração das áreas de produção e administração, principal-

~ente na gestão de materiais.
A troca de informações e documentos por meio do EDI,

com as montadoras e fornecedores, tende a agilizar o processo de

comercial de compras de insumos e colocação dos produtos nas mon-

tadoras. Inclusive proporciona a troca de arquivos de CAE/CAD,

nos setores de engenharia e desenvolvimento de produtos.

Toda a ênfase está no ganho de produtividade com conse-

quente redução de custos. A estratégia adotada vem aproveitando

uma maior confiabilidade que os sistemas de menor porte vem apre-

sentando frente aos altos custos no uso de equipamento de grande

porte. O uso de sistemas integrados de informação tem o mérito de

provocar uma vantagem competitiva em redução de custos com enfo-

que nas variáveis internas.
Com a implantação de comunicações por EDI junto a for-

necedores e clientes, já podemos enfocar uma estratégia de dife-

renciação perante a concorrência, antes que se torne uma prática

generalizada no mercado onde atuar.
O processo de descentralização atua também com resulta-

,...."
dos de uma revisão de toda a estrutura funcional, questionando" a'

validade de muitas posições de chefias e gerências intermediá-
"

rias. Isto melhora o fluxo vertical de informações, eliminando, os
.r I

gargalos onde as informações poderiam ficar retidas por razões ;
, ,

políticas, reduzindo a eficácia e eficiência de todo o conjunto.
f,
i ,/
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- AQUATEC QUÍMICA

O objetivo de integrar os três ambientes, ou seja, o
Escritório, a Fábrica e o Depósito, provocou uma grande mudança
ao reduzir os famosos gargalos no fluxo de informação, que eram
as médias chefias.

A vantagem procurada foi a agilização no fluxo de in-
formações por causa do uso de sistemas integrados, onde as infor-

Imações de produção, de produtos em processo, do estoque dos insu-
mos, permitem um suprimento de insumos muito mais eficiente, bem
como a tomada de decisões fica mais agilizada. Poderíamos conclu-
ir que a ênfase está num ganho de produtividade e na redução de
custos, com enfoque interno.

O processo de downsizing tem como imediato resultado
uma redução nos custos operacionais, desde que não ocorra nenhum
tipo de degradação e perda de produtividade informacional.

Aconteceu também uma modificação nos níveis intermediá-
rios de chefia, onde houve uma alteração radical na função--a~
chefia média onde atuavam basicamente para suprir uma deficiência
de comunicação vertical. Este enxugamento de estrutura tem como
resul tado uma fluidez maior das informações sem depender de uma

J

classe intermediária.
i

t, /
·1

~;;;:" '
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- CARGILL CITRUS

As vantagens conseguidas se localizam num melhor trata-

mento logístico na p~odução, no tipo de laranjas, e no conseguen-

te tipo de suco que será produzido.

Mas o fator primordial foi a certificação de um proces-

so produtivo de Qualidade garantida por meio de controles de pro-

dução que produzem produtos de qualidade.

Neste caso, a Qualidade atua como um elemento diferen-

ciador dos seus produtos frente a concorrência. Porque a certifi-

cação conseguida garantirá que as portas abertas para uma comer-

cialização no mercado externo continuem abertas, onde a qualidade

já é exigida como requisito básico incorporado ao produto.

Portanto, olhando o mercado brasileiro, interno, esta

certificação atua como um elemento diferenciador, mas como o mer-

cado externo é muito mais exigente, poderia apenas ser um requi-

sito para continua a atuar com iqualdade de condições na qualida-

de do produto, conseguindo competir apenas a nível de redução de

custos, para garantir a sua competitividade.

- GRANJA MIZUMOTO

A utilização de Sistema Integrado de Informação teve

como objetivo a melhora da produtividade nos tratamentos adminis-

trativos das informações, agilizando a tomada de decisões basean-
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do-se em informações realistas com finalidades gerenciais.

A vantagem competitiva desejada foi de melhor produti-

vidade e controles internos, levando a uma diminuição do custo

operacional. Portanto, a vantagem competitiva atuou muito mais na

redução de custos com enfoque interno.

Apesar de que, considerando 'a avicultura brasileira

como um todo, o nível de informatização ainda se mantém num nível

muito mais baixo. As empresas com um sistema integrado de infor-

mação são raríssimas, podemos considerar também que, perante o

mercado competitivo no segmento que atua, a empresa possue um

elemento diferenciador interno, quanto aos sistemas de informa-

ção, que agiliza o fluxo de informações operacionais e gerenciais

para melhorar a tomada de decisões numa base muito mais confiá-

velo
Houve também uma redução significativa nos níveis in-

termediários de chefias e gerências médias na área administrati-

va, fazendo com que a redução no custo administrativo fosse a um

nível muito mais baixo.

I (,
.r-.
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7.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE CRíTICA

Muitas empresas tem feito o processo de Downsizing de-

vido aos elevados custos de operação de equipamentos de grande

porte, orientando-se para o uso de equipamentos de médio porte ou

de redes locais de microcomputadores.

Neste processo, o maior e mais imediato resultado tem

sido evidentemente uma grande redução de custos.

O ambiente externo onde atuam as empresas no mundo de

hoje, uma redução de custos vem sempre a beneficiar uma

permanência e uma melhor condição de sobrevivência da empresa no

mercado, hoje, mais competitivo do que nunca.

Portanto, o uso de uma estratégia de redução de custos,

leva a uma grande competição onde a luta se dá na variável de

margem de comercialização de produtos e serviços.

A respeito da Produtividade da Tecnologia de Informa-

ção, Erik Brynjolfsson [Bry92] tem algumas ressalvas quanto ao

aumento de produtividade apenas pelo fato de usar a Tecnologia de

Informação. É preciso medir, avaliar criteriosamente para poder

concluir de maneira cabal, o aumento de produtividade esperado.

A utilização da variável Qualidade, fator buscado por......

algumas das empresas pesquisadas, como a Antártica, a Texcolore

a Cargill Citrus, tem visualizado uma estratégia de diferenciação

perante a concorrência, estratégia esta que levaria a buscar,

além dos segmentos já ocupados, um nicho específico no qual sua

atuação teria significativamente melhores resultados.
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Grande parte das empresas pesquisadas, usam a estraté-

gia de custos reduzidos, ou numa melhor produtividade, etc.,

onde procurou-se uma maior eficiência interna para poder fazer

frente a uma concorrência que também está preocupada com custos e

melhor gestão de materiais e insumos, tais como a Mercedes Benz,

a Antártica, o Grupo Microlite, a Iochpe-Maxion, a Aquatec e a

Granja Mizumoto.
Esta ênfase na redução de custos é a estratégia mais

evidente e onde os empresários mais conseguem ter uma visão por

conhecer o seu negócio num nível mais operacional. Isto é bastan-

te claro porque esta variável de redução de custos está íntima-

mente ligada com os resultados no curto prazo.

Das empresas pesquisadas, apenas o Mappin atuou de uma

maneira que buscou uma diferenciação direta com a concorrência ao

inovar num negócio ainda totalmente inexplorado na realidade atu-

al. O conceito de Loja Virtual ainda é muito recente no mercado

nacional e pouco difundido no mercado externo. Mas com essa

atitude, o Mappin se coloca numa posição de pioneirismo num seg-

mento de comercialização usando uma tecnologia avançada para a

nossa realidade brasileira.
Com este processo de diferenciação o Mappin, parti~ de

um processo de comercialização totalmente redesenhado [Dav90],

por causa da Tecnologia de Informação utilizada.
Por outro lado, este processo de inovação empres~rial

também é de extrema importância na medida que o aproveitamento da

Tecnologia de Informação proporcionaria a inovação, segundo Lee e

Treacy [Lee87b]. Os autores identificaram queo processo de inova-
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ção na organização pode ocorrer por 3 fatores: capacidade indivi-

duais ou do grupo, interação do grupo e características ambien-

tais, nas quais inclue o uso da Tecnologia de Informação.

Uma consequência que ficou bastante patente foi a in-

fluência muito positiva no aspecto de descentralização operacio-

nal [Lee87a], onde a operação é realizada e controlada localmente

pelos operadores e gerentes locais, mas com o conhecimento e o

acompanhamento on-line do controle central. Isto faz com que cada

negócio possa ser gerido no local, com todas as informações ime-

diatas e a direção central podendo interferir no momento que jUl-

gar mais conveniente, assegurando uma liberdade de atuação muito

grande por parte dos gestores de cada negócio.

Todas as empresas pesquisadas, para poderem implantar

sistemas Integrados de Informação, sejam eles processados em

mainframe (grande porte), em médio porte ou em Redes Locais de

Microcomputadores, a conectividade [Lee87a] foi sempre um fator

de necessidade tecnológica para poder atuar.

A conectividade fisicamente foi feita, por meio de re-

cursos internos, como a conectividade entre as estações de traba-

lho de uma Rede Local de Microcomputadores como a Granja Mizumo-

to, e fazendo comunicação de dados via linha discada entre as di-

versas regionais, bem como utilizando um serviço público da Em-

bratel do tipo STM-400, RENPAC ou uso de Linhas Privadas dedica-

das ao uso de telecomunicações de caráter interno ou com tercei-

ros, no caso de empresas com relacionamento do tipo EDI, Electro-

nic Data Interchange.
Com a Integração dos sistemas, a função das pessoas
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ficou totalmente modificada, algumas irremediavelmente elimina-

das, como por exemplo, a função de digitadores proflssionais.

Esta mudança de papéis das pessoas [Lee87a], onde a in-

formação é democratizada e a hierarquia significando uma divisão

apenas de responsabilidades e não mais de informações, tem alte-

rado muito a forma de administrar um negócio, exigindo dos admi-

nistradores, a sensibilidade para saber e verificar qual altera-

ção será necessária e qual o "Timming" adequado para tal.

A Manufatura Integrada foi a estratégia escolhida pela

Mercedes Benz, e vem a ser uma tendência mundial, onde se procura

a integração em todo processo de produção. Duimering, Safayeni e

Purdy [Dui93], em 1.993, estudou os efeitos da tecnologia CIM,

Computer-Integrated Manufacturing, combinado ao sistema de manu-

fatura JIT, JUst-In-Time, originalmente desenvolvido pela Toyota

(Japão) .

O sistema JIT, consiste numa série de técnicas que usa

a simplificação como objetivo dentro de um ambiente de redução de

desperdícios.

Estas duas estratégias nasceram independentemente, mas

ambas tem um mérito muito grande na racionalização industrial.

Os autores concluiram que, afim de obter a melhor van-

tagem das técnicas CIM e JIT e as tecnologias disponíveis, é ne-
fi

cessário examinar estes sistemas dentro do contexto organizacio-

nal quando se fala em "manufatura flexível", um assunto muito

atrativo e polêmico na atualidade.

É importante reconhecer que as maiores mudanças em sis-

temas de manufatura, tem implicações diretas em toda a estrutura
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organizacional (organizational design). Torna-se bem mais produ-

tivo redesenhar a estrutura organizacional antes de implementar a

tecnologia disponível, para previnir um desajuste da tecnologia e

o sistema de manufatura que perderia todo o potencial competitivo

de tal mudança de sistema de manufatura. Por exemplo, um aumento

de interdependência entre as.unidades funcionais dentro de uma

organização de manufatura como um todo.
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7.3. FATORES CRÍTICOS NA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE INFORMÁTI-

CA.

Podemos enumerar em ordem de importância, fatores crí-

ticos na Administração de Recursos de Informática, no planejamen-

to e na implementação de Sistemas Integrados de Informação.

1. Identificação dos Objetivos Empresariais e dos Negócios

A identificação clara dos objetivos empresariais e dos

negócios da organização com relação aos Sistemas de Informação

[Roc87], [Ben84], [Hen84].
O fator Identificação com os Objetivos de Negócios é o

fator preponderante perante todos os outros, porque direciona

todo o esforço e a razão de ser do sistema de informação para

atender aos objetivos principais da organização, vinculando a sua

importância aos negócios. Isto certamente resultará em uma maior

eficácia interna da organização, criando vantagens competitivas

em toda a organização perante um mercado cada vez mais competi ti-

vo e agressivo.
É bastante óbvio que o primeiro fator de identificação

com os objetivos do negócio tem como benefício principal a viabi-

lidade geral de todo o sistema de Informação e a razão de ser do

mesmo, ainda que não haja consciência geral deste fator. A falta

de conhecimento desta importância leva a problemas de justifica-

tiva do SI.

,.,

BI8LIOTECA KARL A. BOEOfCKER
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2. Envolvimento da Alta Administração

O envolvimento da alta administração no planejamento e

implementação de sistemas de Informação, com a existência de um

Executivo Patrocinador com compreenção realística das capacidades

e limitações da Tecnologia de Informação [Roc87]; [Hen84].

O envolvimento da alta administração no planejamento e

implementação de sistemas de Informação poderá garantir o sucesso

do SI, mantendo-o inquestionável quanto à sua importância. Torna-

se fundamental também o envolvimento dos executivos de linha nas

fases de concepção e implementação de Tecnologia de Informação,

fazendo a integração desses profissionais de linha com os de Sis-

temas de Informação. Mas, sobretudo, a existência de um Executivo

Patrocinador poderá vir a ser fundamental para poder absorver

todas as pressões do topo da organização e ter uma pessoa que

levante a "bandeira" do Sistema de Informação.

Os benefícios do envolvimento da alta administração, ao

designar um Executivo Patrocinador, que "compre" as idéias do SI,

será fundamental para absorver todas as pressões internas e ex-

ternas facilitando em muito a tarefa de implementar um SI. Como

problemas, podemos levantar a possibilidade de ingerência em to-

dos os passos de planejamento e implementação dos SI por parte do

Patrocinador, se não houver uma consciência adequada das capaci-

dades e limitações das ferramentas de trabalho adotadas.

3. Participação dos Usuários
'>

A participação dos usuários dos Sistemas de Informação,

procurando o equilíbrio do "expert" dos negócios da organização
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com os técnicos de SI num planejamento em conjunto e chegando, ao

máximo de comprometimento geral com os planos [Roc79], [Roc82a].

A participação dos usuários dos sistemas de Informação,

poderá encaminhá-los a uma adequação melhor frente às necessida-

des de cada departamento usuário. E ainda, facilitará em muito na

fase de implantação, devido ao envolvimento conseguido. Esta a-

proximação também visa a um entendimento melhor da operação por

parte do usuario frente às definições de projeto de sistemas por

parte dos técnicos de sistemas.

O grande benefício pela participação dos usuários será

o compromisso assumido conjuntamente com toda a area de SI, faci-

litando a fase de implantação e além do mais, haverá uma intera-

ção maior com os problemas operacionais, fazendo com que o SI

seja o mais adequado possível aos olhos dos usuários. A morosida-

de nas definições poderá vir a ser um grande problema devido ao

entendimento entre todós os usuários para que se chegue a um con-

senso.

4. Gerenciamento da Expansão e Evolução

O gerenciamento da expanção e evolução dos sistemas de

Informação, na filosofia de integração dos sistemas e bases de
~

dados levando em conta o Ciclo de vida de Desenvolvimento de Si~-

temas [Hen86]. .' .
Feita a adequação dos SI aos negócios da organização,

conseguido o comprometimento por parte de toda a alta administra-

ção e também dos usuários em todos os níveis, temos a base de

apoio pronto para poder projetar toda a estrutura de dados neces-
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sária para suprir de informações toda a organização. Então passa-

mos ao gerenciamento da expanção e evolução dos sistemas de In-

formação baseado numa filosofia de projeto de sistemas integra-

dos, utilizando uma base de dados projetada dessa maneira.

A flexibilidade alcançada pelo correto gerenciamento da

evolução e expansão de necessidades e o correto dimensionamento

prevendo todas as possíveis direções a serem seguidas, faz com

que o sucesso possa ser alcançado. Ainda que sempre haja o risco

de se usar uma tecnologia que não se confirme no futuro.

5. Padronização dos Dados e Bases de Dados

A padronização dos dados e bases de dados em toda a

organização, criando um infraestrutura coerente de dados [Hen86].

Da mesma forma, temos como necessidade, a padronização

dos dados e bases de dados em toda a organização, pela criação de

uma infraestrutura de dados que possa suportar adequadamente a

integração e coerência desses dados perante os projetos de siste-

mas.
A padronização dos dados em toda a organização é uma

condição importante para se falar uma mesma linguagem e haver uma

compreensão imediata dos fatores. A não padronização poderia le-

var a uma verdadeira Babel de variáveis podendo comprometer a

confiabilidade de todos os SI.

6. Gerenciamento da Resistência Interna

O gerenciamento adequado da resistência dentro da orga-

nização na Implementação de SI [DeL86].
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O gerenciamento da resistência por parte de todop os

usuários às implantações que serão feitas deveriam estar diminui-

das por causa da fase de planejamento em conjunto com os usuá-

rios, mas existem muitos fatores de ordem política, psicológica e

outros fatores subjetivos que precisam ser contemporizados para

não prejudicarem todo o projeto de SI na organização. A prepara-

ção dos Recursos Humanos adequados, com um balanço de conhecimen-

tos técnicos, conhecimento dos negócios e habilidades de comuni-

cação poderão minimizar esta resistência interna.

Esta preparação do pessoal poderia ser bem realizada

por meio de treinamentos afim de retirar qualquer preconceito,

por meio de esclarecimentos, palestras, cursos, enfim, todo o

tipo de estratégia para que a aceitação de todo o projeto de sis-

temas integrados possa ser integralmente aceito.

É bastante evidente que o gerenciamento adequado das

resistências à implementação minimizará consideravelmente os pro-

blemas de rejeição ao SI. Mas incorretamente executado, o projeto

poderá se arrastar indefinidamente, prejudicando os prazos, a

confiabilidade por parte da alta direção, e a confiança geral no

sistema.

7. Relações Entre Todos os Funcionários e Usuários

A identificação da influência dos sistemas de Informa-

ção em todas as relações entre os funcionários e usuários, mini-

mizando os impactos de ordem organizacional. Evolução da adminis-

tração funcional para uma administração por processos.

Os aspectos organizacionais são bastante delicados,
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porque envolvem mudanças necessárias na estrutura organizacional

para adequar às novas necessidades. Se negligenciados, poderão

causar danos de difícil e lenta resolução. Mas se corretamente

gerenciados, poderá ser um fator de motivação para todos os ele-

mentos componentes da organização, criando uma imagem de progres-

so e eficiência.

8. Degelar-Mudar-Recongelar

A importância de Degelar-Mudar-Recongelar durante o

processo de planejamento, estabelecendo um novo patamar de neces-

sidades, segundo Bronsema e Keen [Bro83].

É esperada uma série de impactos organizacionais devido

às influências dos sistemas de Informação nas relações entre to-

dos os funcionários e usuários, por causa da inevitável mudança

no modo de operação em função das facilidades e potencialidades

inerentes dos SI. Torna-se necessária a Educação da organização

como um todo, implantando uma cultura de informática, preparando

a todos para estes impactos previstos, tirando proveito máximo

dos SI.

A educação da organização facilitará em muito o proces-

so de Degelar-Mudar-Recongelar, motivando a mudança para atingir

uma produtividade melhor, etc., quebrando também parte da resis-

tência da organização. Mas é imperioso o fato do Recongelamento,

para evitar as mudanças-pelas-mudanças, não levando a um ponto

mais significativo de necessidades.

Quanto ao processo de Degelar-Mudar-Recongelar, trará

uma consciência mais acurada nas novas necessidades mas estabele-
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cendo-as num nível bem definido. Sempre existe o risco de se re-

congelar num ponto inadequado e poderá haver a necessidade de se

refazer o processo, até atingir um nível adequado.

9. Gerenciamento da Interdependência

Gerenciar a Interdependência, desenvolvendo a habilida-

de da empresa em conviver com a crescente tendência do trabalho

interdisciplinar [Roc89], [So187].

A implementação de sistemas de Informação, acaba geran-

do uma interdependência entre todas as áreas funcionais, multi-

plicando os aspectos multidisciplinares dos problemas, mas otimi-

zando a organização como um todo. Esta interdependência deverá

ser adequadamente gerida para evitar uma pane geral em todos os

relacionamentos interdepartamentais ou divisionais.

A interdependência é uma consequência da informatiza-

ção, principalmente em estágios mais avançados de integração, mas

seus efeitos começam a aparecer bem antes. O benefício inicial é

a interação interdepartamental mais transparente, mas os proble-

mas são muito maiores, como uma ruptura da comunicação em diver-

sos níveis funcionais e hierárquicos.

10. Alocação de Recursos

A alocação de recursos deve balancear considerações de

curto e longo prazo, por meio de uma análise de custo-benefício

bem como de uma análise dos benefícios intangíveis também

[Par87].
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A alocação dos recursos financeiros, materiais e huma-

nos deverá sempre levar em conta tanto o curto como o longo pra-

zo, procurando justificativas não só por meio de uma análise tra-

dicional de custo-benefício mas também justificativas de fatores

intangíveis ainda que de difícil compreensão por parte dos acio-

nistas e dirigentes da organização.

A alocação correta dos recursos que são sempre escas-

sos, na sociedade moderna, é uma necessidade, visto que os mon-

tantes investidos são cada vez mais crescentes e o correto dimen-

sionamento das necessidades vinculadas ao fator tempo, poderão

otimizar todo o processo de planejamento e implementação de sis-

temas de Informação. O problema associado a recursos poderá ser

um fator crítico, se não houver uma correta avaliação do "timing"

em esperar resultados.

Kambil, Henderson e Mohsenzadeh [Kam9l], estudaram o

gerenciamento estratégico dos investimentos em Tecnologia de In-

formação e recomendam a necessidade de se estabelecer um relacio-

namento correto entre os investimentos em Sistemas de Informação

e o valor do negócio.

Isto é muito importante porque ao alinhar o negócio e

as estratégias de sistemas de Informação com a estratégia finan-

ceira e com os objetivos da empresa, tenha como fim a maximização

do valor das ações dos acionistas.

Devido ao pequeno número de empresas pesquisadas, não-,
foi possível alinhavar um modelo ou roteiro detalhado e s í st.ema=;'

tizado que permita, com segurança fazer um planejamento e implan-
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tação de um sistema Integrado de Informação. Mas, foi possível

listar os fatores acima mencionados, que nos pareceram mais rele-

vantes, sem os quais, devidamente definidos e considerados um

Sistema Integrado de Informação teria muito poucas chances de

poder ser implantado e utilizado para proporcionar vantagens com-

petitivas claras e objetivas.
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7.4. FATORES MAIS RELEVANTES PARA A ADMINISTRAÇÃO DA MICROINFOR-
MÁTICA.

A identificação clara dos objetivos da organização con-
tinua sendo ainda o fator de suma importância para não perder de
vista o objetivos pelos quais o processo de informatização cami-
nha.

Em segundo lugar, a participação do usuário é muito im-
portante devido ao aspecto distribuído do processamento de mi-
croinformática, desde que o usuário tenha o mínimo de esclareci-
mento e preparo para poder ajudar a especificar adequadamente. A
tendência para o crescimento da microinformática, tem a levado
para um nível de importância muito maior devido ao seu alcance
generalizado e sua potencialidade para atender a necessidades
imediatas de usuários a um custo de processamento incomparavel-
mente menor.

O envolvimento da alta administração vem a ser funda-
mental quando se planeja sistemas de informação voltados para o
apoio à tomada de decisões ou ao apoio ao executivo. Em ambos os
casos envolve a participação de todos os elementos com responsa-
bilidades de gestão de alguma área específica. Nestes casos a
importância deste envolvimento torna-se fundamental.

Devido à grande flexibilidade da microinformática, a
ti. ,evolução é muito rápida e também as necessidades alteram-se com

muita velocidade. O correto gerenciamento da evolução e expansão
é um fator importante a ser considerado. A obsolescência da mi-
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croinformática também é um fator que tem que ser levado em conta,
por causa da alta velocidade de evolução.

A microinformática alterou substancialmente as potenci-
alidades do trabalho administrativo, fazendo com que se altere as
relações entre os funcionários, modificando as operações, exigin-
do uma mão-de-obra mais qualificada, diminuindo a necessidade de
funções intermediárias e aproximando a gerência do nível operaci-
onal por causa da comunicação.
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7.5. OS ANOS 90.

Os anos 90 serão bastante críticos para o executivo e

organização que agir de forma isolada, segundo Arthur Young, na

sua análise sobre a década de 90 [You89].

A pesquisa mostrou que existem fatores de extrema rele-

vância nas áreas de competitividade, o potencial estratégico da

Tecnologia de Informação, o papel da alta administração, desafios

em recursos humanos e a importância do investimento em tecnologia

adequada [Sco88].

O papel da alta administração deverá ter uma mudança

voltada para um enfoque cada vez mais estratégico, olhando cada

vez mais para o ambiente externo, cujas fronteiras serão cada vez

mais obscuras.

A definição dos negócios da organização passa por uma

definição ou formulação da Missão da Organização, segundo Timoty
,

Nolan, Leonard Goodstein e William Pfeiffer [NoI93], onde a defi-

nição do negócio no qual a organização está competindo torna-se

de suma importância por definir qual tipo de esforço a empresa

estará dispendendo, se na direção de áreas onde a sua competência

é maior [Pra90], com probabilidades de sucesso muito maiores, ou

em áreas onde a competência é nebulosa, e as probabilidades de

sucesso são bastante questionáveis.

Para competir bem nos anos 90, enfrentando uma globali-

zação dos mercados cada vez mais competitivos, exigindo a emer-
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gência de investir no uso aprofundado de TI, num esforço geral de

revolucionar os negócios buscando vantagens compefitivas, algo

mais do que a concorrência possa oferecer e desta forma garantir

uma ênfase na TI, procurando ganhar o tempo perdido e tomar a

dianteira. O correto gerenciamento da TI, deverá ter como requi-

sito uma compreenção correta dos negócios como um todo, muita

criatividade e habilidade pessoal.

Revisar o conceito de Ciclo de Vida do Produto, procu-

rando diminuir o tempo entre a concepção e a comercialização, ou

seja, o Time-to-Market, sabendo que serão exigidos ciclos cada

vez mais curtos e velozes. O desenvolvimento de software será

muito afetado por ferramentas de alta produtividade para abreviar

os prazos. Os equipamentos e treinamentos deverão ter prioridade

de implementação.

A inovação será acelerada pelo uso incentivado de TI,

sendo que o gerenciamento estratégico será um fator primordial

para a estratégia empresarial. A rapidez de introdução de TI será

o fator de vantagem competitiva, mas o atrazo passará a ser um

necessidade estratégica. A chave para uma posição sustentada de

vantagem competitiva será a contínua inovação. A TI deverá ser

usada para ampliar os negócios de forma estratégica [Lee87b].

O gerenciamento de recursos humanos levará ao encoraja-

mento do uso de TI para atingir os melhores resultados, levando a

uma confiança e comprometimento gerando motivação. Sabemos que

mudanças organizacionais serão consequência da introdução de TI,

portanto, urge a preparação do corpo gerencial para isso.

A TI deverá ser usada para ampliar o escopo dos negó-
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cios, trazendo vantagens competitivas fora do escopo atual da

empresa, alavancando-a para segmentos diferentes, mas com o apoio

da TI esta migração poderá ser bem mais suave. A sua base de da-

dos poderá vir a ser também um produto que poderia ser comercia-

lizado.

A integração deverá ocorrer via conectividade [Lee87a],

tanto internamente como com o ambiente externo, promovendo a in-

terligação entre organizações. Para tanto, a padronização será a

pedra fundamental de todas as informações. Usar a TI para inte-

grar as operações de produção até o mercado para a venda.

A avaliação da Tecnologia de informação deverá ser fei-

ta com muito critério porque gerará perspectivas diferentes para

os negócios. Por causa da complexidade de aspectos e critérios de

avaliação, esta deverá ser feita por critérios múltiplos para se

ter uma correta decisão a ser tomada.

A questão da' Terceirização da Tecnologia de Informação

(IT outsourcing) tem sido um assunto em discussão no momento, mas

Loh e Venkatraman [Loh92], coloca a viabilização da Terceirização
I

dentro de um ângulo de integração entre o negócio e as perspecti-

vas da Tecnologia de Informação.

A decisão de terceirizar ou não, vai depender fundamen-

talmente do cruzamento das estruturas de custos e do desempenho

econômico da solução terceirizada ou não.
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7.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o trabalho de investigação das empresas é muito

complexo, de tal sorte que, para o futuro, muitos aspectos possam

ser considerados ao analisar a implantação de sistemas Integrados

de Informação.

A organização dos anos 90 tem atuado num contexto de

muita complexidade, num mercado altamente competitivo, onde os

parâmetros mudam com uma velocidade muito maior do que das déca-

das passadas.

Numa análise mais profunda, poderíamos sugerir algumas

linhas de pesquisa, afim de esclarecer muitos outros aspectos de

gestão de Tecnologia de Informação, como:

- na gestão de manufatura flexível, nas indústrias de

transformação, em que grau de integração, poderemos atingir a

máxima produtividade e alcançar os melhores resultados;

- no uso de Sistemas Integrados de Informação, qual a

profundidade que ocorre o redesenho (redesign) dos processos ope-

racionais, para que os Sistemas Integrados possam ter efetivida-

de;

- qual o grau de centralização - descentralização em

que ocorre o máximo de aproveitamento da Integração, sem tirar do)
gestor do negócio em operação, a sua liberdade de atuação, como

uma visão de "Empreendedor Interno" (Intrapreneurship);

criação de uma metodologia de avaliação para a im-\

plantação e utilização de Sistemas Integrados de Informação, para
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. 'que possa-se fazer estudos de viabilidade prévios por me10 de

simulações;

- na integração de Sistemas, num ambiente de uma Corpo-

ração Virtual, como deverá acontecer o Planejamento e o Desenvol-

vimento, já que o fator tempo é vital para a viabilização do ne-

gócio;

- num ambiente onde coexistam Sistemas de Apoio à Deci-

são e sistemas de Apoio ao Executivo integrados à Base de Dados

Transacionais, como planejar a migração para um novo patamar tec-

nológico que certamente surgirá no decorrer do tempo.

- em Sistemas Integrados de Informação, a densidade da

rede de interações costuma ser muito alta. Como se dá a rede de

comunicações interpessoais nesse ambiente, devido à alta conecti-

vidade.

Enfim, as oportunidades de se desenvolver trabalhos

dentro do assunto de sistemas Integrados de Informação são muito

grandes, de tal forma que no decorrer do presente trabalho, foram

surgindo muitas perguntas que não puderam ser respondidas por

fugirem do escopo pretendido neste trabalho.
Gostaria de deixar essas possibilidades para trabalhos

futuros a serem desenvolvidos.
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