O Desenvolvimento de Sistemas de Informação como campo privativo do
Administrador
Com o advento da Escola Clássica da Administração, Taylor e Fayol proporcionaram
para o mundo corporativo um método científico e racional, a fim de cumprir um caráter
descritivo, prescritivo e normativo, visando uma estrutura notadamente formal, como o
único caminho viável para eficiência de uma organização. Além desses conceitos,
incorporaram-se a eles a divisão do trabalho e a supervisão funcional, para chegar às
definições das funções da empresa e do Administrador. Logo, atribuir-se-ia à empresa
as funções técnica, comercial financeira, segurança, contábil e administrativa. O
administrador, por sua vez, conhecia suas funções mais clássicas: planejar, organizar,
comandar, coordenar e controlar.
Elton Mayo, principal ícone da Escola das Relações Humanas, acrescentou a interação
humana à racionalização imposta, caracterizando o trabalho como uma atividade grupal,
atribuindo maior influência de recompensas e sanções do grupo, àquelas provenientes
da estrutura formal. Contudo, a interação entre empregados, clientes e empresários foi
preconizada pela Escola Comportamental, introduzida por Maslow & McGregor, que
visavam o alcance de objetivos individuais, por meio de esforços grupais orientados
para a organização.
Max Weber, por usa vez, idealizador da Escola Estruturalista, abriu caminho para a
Teoria Geral dos Sistemas, pois começou-se a estudar a estrutura da organização,
reconhecendo ser formada por estruturas menores de trabalho, tanto do ponto de vista
formal quanto informal.
A Escola Sistêmica introduziu à Administração, os conceitos atribuídos aos modelos
mecânico, orgânico e sistêmico. Chegou-se ao consenso em atribuir à organização uma
visão de sistema. A evolução na teoria originou a disciplina de Organização & Métodos.
Segundo Tadeu Cruz, em seu livro Sistemas, Organização e Métodos, a área é definida
como o “estudo das organizações por meio da análise de cada uma das atividades, a
fim de criar procedimentos que venham a interligá-las de forma sistêmica”.
Com a constante melhoria nos processos tecnológicos, o processo de tomada de decisão
sofreu um impacto providencial. Os estudos anteriormente caracterizados como apenas
Organização & Métodos, transformaram-se em Organização, Sistemas & Métodos,
incorporando a Tecnologia da Informação à disciplina. A Tecnologia de Informação
pode ser definida como um conjunto de todas as atividades e soluções providas por
recursos de computação.
A nova Organização, Sistemas & Métodos utiliza técnicas modernas para o
levantamento de dados, análise, elaboração e implantação de sistemas administrativos.
Os profissionais dessa área lidam com programas, processos, processamentos, métodos
e técnicas de análise administrativa, tendo em vista a planificação detalhada do processo
de trabalho. Além disso, o profissional manuseia equipamentos específicos como
computadores, reúne idéias de forma lógica e conhece as ferramentas e os processos
utilizados por uma empresa.
A disciplina de Organização, Sistemas & Métodos estuda a racionalização do trabalho,
definindo a movimentação de documentos e o fluxo das decisões nos sistemas,
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estudando os sistemas e rotinas administrativas, melhorando os métodos de trabalho por
meio da análise e criação de formas alternativas, definindo os formulários e demais
instrumentos que acompanham as soluções adotadas, pesquisando evoluções
tecnológicas que possam ser utilizadas pela empresa em suas áreas, bem como
desenvolvendo internamente novas soluções tecnológicas.
As novas soluções tecnológicas somente poderão ser desenvolvidas por meio da
compreensão dos sistemas de informação. O estudo dos Sistemas de Informação
procura analisar e definir a amplitude dos níveis organizacionais contemplados, além de
definir e estruturar os dados, as atividades e as informações contempladas. Segundo
Djalma Oliveira, em seu livro Sistemas, Organização & Métodos. Um sistema é
composto por seus objetivos, informações de entrada, os processos de transformação da
informação, as saídas, os controles e as avaliações, o feedback e o ambiente de uma
forma geral, sendo que qualquer alteração nos fatores externos pode exercer influência
ou vice-versa. As necessidades devem ser associadas às razões de sua existência, de
modo que seus elementos possam ser devidamente entendidos. Essas razões constituemse os “objetivos” do sistema, e estão diretamente relacionadas às saídas que o sistema
deve produzir.
Deve-se notar em todo o sistema, a importância que a informação proporciona à
Administração. Segundo o Doutor em Ciência da Informação, Eduardo Amadeu Dutra
Moresi, entende-se que “A importância da informação para as organizações é
universalmente aceita, constituindo, senão o mais importante, pelo menos um dos
recursos cuja gestão e aproveitamento estão diretamente relacionados com o sucesso
desejado. A informação também é considerada e utilizada em muitas organizações
como um fator estruturante e um instrumento de gestão. Portanto, a gestão efetiva de
uma organização requer a percepção objetiva e precisa dos valores da informação e do
sistema de informação.”
Os sistemas de informação podem ser definidos como o conjunto de componentes interrelacionados que recolhem, processam, armazenam e distribuem informação para apoiar
a tomada de decisão, a coordenação, o controle, a análise e a visualização em uma
organização.
A implantação de um sistema de informação, tarefa que cabe iminentemente ao
profissional Administrador, proporciona à organização o recolhimento, a seleção, o
tratamento e a análise de dados capazes de serem transformados em informação,
oferecendo apoio aos gestores na tomada de decisão. Assim como as decisões gerenciais
e estratégicas, que definem o futuro da organização, é necessário a obtenção da
informação operacional regularmente pelos gestores operacionais e intermediais, para o
funcionamento das suas atividades rotineiras, o que poderá ser realizado com êxito por
meio de um sistema de informação devidamente planejado, orientando e implantado.
Os sistemas de informação podem reduzir o número de níveis organizacionais, visto que
providenciam aos gestores a informação suficiente para supervisionar um grande
número de trabalhadores. Além disso, os sistemas acrescentam valor a uma organização,
pois proporcionam melhor eficiência na transmissão e manipulação da informação.
Pode-se dizer que os sistemas de informação proporcionam ao Administrador três partes
notadamente importantes de todo o processo: o desenvolvimento do sistema, onde o
Administrador utiliza de seus conhecimentos em Organização, Sistemas e Métodos,
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como a análise de formulários, métodos, processos e sistemas administrativos em geral;
a implantação de um sistema de informação, tendo em vista que o estudo da
organização torna-se imprescindível para o sucesso no funcionamento de um sistema; e
a utilização dos dados fornecidos por um sistema, sendo que o gestor, sendo um
Administrador, poderá usufruir de toda sua gama de conhecimentos por meio dos dados
fornecidos por um sistema de informação.
Existem vários tipos de Sistemas de Informação, que podem ser diferenciados por
especialidade funcional, distribuídos em nível operacional, conhecimento e
administrativo. Dentre todos os sistemas, é necessário descrever os Sistemas de
Processamento de Transações (SPT), os Sistemas de Trabalho de Conhecimento (do
inglês KWS), os Sistemas de Automação de Escritórios (do inglês OAS), os Sistemas de
Informação Gerenciais (SIG), os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD), os Sistemas de
Suporte Executivo (SSE) e os Sistema de Banco de Dados denominado de DataWare
House.
Os Sistemas de Processamento de Transações (SPT) servem para o nível operacional da
organização, realizando e gravando as transações de rotina diária necessária para
conduzir o negócio. Todo SPT envolve vendas/marketing, fabricação/produção,
finanças/contabilidade, recursos humanos e outros tipos particulares de uma atividade,
caracterizando como os principais produtores de informação para os outros tipos de
sistema.
Os Sistemas de Trabalho de Conhecimento (KWS) servem as necessidades de
informação ao nível de conhecimento da organização, visando auxiliar os profissionais
que criam novas ferramentas de informação e conhecimento.
Os Sistemas de Automação de Escritórios (OAS) servem as necessidades de informação
ao nível de conhecimento da organização, consistindo principalmente em processar a
informação, em vez de criar novo conhecimento.
Os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) servem as necessidades de informação ao
nível de gerenciamento da organização, fornecendo relatórios diários ou mensais,
visando o planejamento estratégico da empresa. Os dados são obtidos por meio dos
Sistemas de Processamento de Transações. Os dados de transações básicas dos SPT’s
são comprimidos e usualmente apresentados em longos relatórios produzidos
regularmente. O SIG apóia decisões estruturadas e não estruturadas nos níveis de
controle operacional e gerencial e são geralmente orientados para relatórios e controle
em geral.
Os softwares denominados de ERP (Enterprise Resource Planning), por exemplo,
combina todas as rotinas de uma organização em um único software integrado, que
trabalho com um banco de dados comum. Dessa forma, os vários departamentos podem
facilmente dividir informações e comunicar entre si, integrando dados financeiros,
uniformizando o processo de manufatura e as informações de Recursos Humanos. A
estrutura de um sistema ERP integra os conceitos dos Sistemas de Processamento de
Transações, de Informações Gerenciais, de Automação de Escritórios e de
Conhecimento.
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Os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) servem a necessidade de informação ao nível
de gerenciamento da organização, ajudando os gerentes a tomar decisões que são semiestruturadas, únicas, que mudam rapidamente e que não são facilmente especificadas
com antecedência. O SSD possui maior poder analítico que os outros sistemas, pois são
construídos com uma variedade de modelos de análise de dados. Seu projeto idealiza
que o usuário trabalhe diretamente com ele, interagindo com o sistema, permitindo a
alteração e inclusão de dados. Sua operação é efetuada com pouco ou nenhum apoio de
um programador profissional.
Como exemplo de uma integração entre os diversos sistemas, pode-se citar um SPT de
cobranças que envia contas mensais aos clientes, um SIG de cobranças que produz para
a gerência relatórios semanais sobre contas vencidas e um SSD de cobrança que executa
análises de simulação para determinar o impacto dos pagamentos atrasados no fluxo de
caixa, no faturamento e nos níveis de lucro global, extraindo dados de um mesmo banco
de dados.
Os Sistemas de Suporte Executivo (SSE) servem as necessidades de informação ao
nível estratégico da organização, direcionando tomadas de decisão estruturadas por
meio de gráficos e comunicações avançadas. O SSE filtra, comprime e rastreia dados
críticos enfatizando a redução de tempo e esforço exigido para obter informação útil
para os executivos. Possui baixa capacidade analítica, empregando softwares gráficos
mais avançados. São projetados para resolver problemas específicos, incorporando
interfaces gráficas de fácil uso e compreensão.
O CRM (Customer Relationship Management) é uma estratégia de gestão de negócios
através do relacionamento com o cliente, para a realização de maior lucratividade e
ganhos de vantagem competitiva, destacando para isto a participação da tecnologia
como forma de automatizar os diversos processos de negócio, como vendas, marketing,
serviços ao consumidor e suporte a campo. Consiste em um sistema de informação que
captura, processa, analisa e distribui dados, como nos outros sistemas, porém, o cliente
é o centro do modelo de dados e todos os relatórios e consultas têm o cliente como porta
de entrada, integrando os módulos de automação de vendas, gerência de vendas,
telemarketing e televendas, serviço de atendimento e suporte ao cliente, automação de
marketing, ferramentas para informações gerenciais, Web e comércio eletrônico,
possibilitando traçar estratégias de negócios voltadas para o entendimento e antecipação
das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. O CRM procura
integrar todos os conceitos estratégicos dos tipos de sistemas.
O Sistema de Banco de Dados denominado Data Warehouse (DW) consiste em
organizar os dados corporativos da melhor maneira, utilizando um banco de dados
paralelo aos sistemas operacionais da empresa, a fim de dar subsídio de informações aos
gerentes e diretores das empresas para a tomada de decisão. Para organizar os dados são
necessários novos métodos de armazenamento, estruturação e novas tecnologias para a
geração e recuperação das informações.
Os Sistemas do tipo Data Warehouse dispõem de habilidade para extrair, tratar e
agregar dados de múltiplos sistemas operacionais em Data Marts, que englobam dados
de somente uma área, ou Data Warehouses separados. Este tipo de Sistema armazena
dados frequentemente em formato de cubo (OLAP) multidimensional, permitindo
rápido agregamento de dados e detalhamento das análises. OLAP são as aplicações que
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permitem aos usuários finais do sistema extrair os dados de suas bases com os quais
gera relatórios capazes de responder as suas questões gerenciais.
Com o Data Warehouse é possível disponibilizar visualizações informativas,
pesquisando, reportando e modelando capacidades que vão além dos padrões de
sistemas operacionais frequentemente oferecidos. Para o correto funcionamento de um
sistema desse tipo, surgiu a incorporação do Data Mining, cujas ferramentas analisam
os dados, descobrem problemas ou oportunidades escondidas nos relacionamentos dos
dados, e então diagnosticam o comportamento dos negócios, requerendo a mínima
intervenção do usuário, assim ele se dedicará somente a ir em busca do conhecimento e
produzir mais vantagens competitivas.
Conhecer mais sobre a tecnologia do Data Warehouse permite aos administradores
descobrir novas maneiras de diferenciar sua empresa numa economia globalizada,
deixando-os mais seguros para definirem as metas e adotarem diferentes estratégias em
sua organização, conseguindo assim visualizarem antes de seus concorrentes novos
mercados e oportunidades atuando de maneiras diferentes conforme o perfil de seus
consumidores.
É necessário entender o processo de desenvolvimento de um sistema de informação para
que se entenda o papel do Administrador em todo o processo. Existem várias
abordagens utilizadas para o desenvolvimento de um sistema de informação ou, até
mesmo, um software em geral. Dentre essas abordagens, destacam-se a teoria
multivisão e o processo de engenharia de software denominado IBM Rational Unified
Process (RUP).
O referencial multivisão, descrito por Avison e Taylor no artigo Information systems
development methodologies: a classification according to problem situation, utiliza
uma abordagem contingencial, orientando o desenvolvedor dos sistemas de informação
para a escolha de ferramentas que possibilitem a solução de qualquer situação ou
problema dentro do sistema. O método multivisão compreende a análise organizacional,
que examina o comportamento da organização, a análise e projeto sociotécnico, que
examina os processos de trabalho, e o projeto e implementação técnica, que examina a
plataforma tecnológica. Visando a integração do sistema, o método preconiza a análise e
modelagem da informação, para somente assim desenvolver o sistema de informação.
O RUP, por sua vez, consiste numa espécie de manual, que oferece uma abordagem
baseada em disciplinas para atribuir tarefas e responsabilidades dentro de uma
organização de desenvolvimento, garantindo a produção de softwares de alta qualidade
e complexidade por meio de um elaborado cronograma. O cronograma é composto das
disciplinas a serem seguidas e das fases de execução. As disciplinas são: Modelagem de
Negócios, Requisitos, Análise e Design, Implementação, Teste, Implantação,
Gerenciamento de Configuração e Mudança, Gerenciamento de Projeto e, por fim,
Ambiente. As fases são relativas a cada disciplina e são quatro no total: Iniciação,
Elaboração, Construção e Transição.
Segundo a visão do RUP, seriam necessários nove responsáveis para o desenvolvimento
e implantação de um software:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Engenheiro do Processo: avalia a organização atual, elabora a situação de
desenvolvimento, desenvolve padrões específicos do projeto e inicia o
desenvolvimento;
Especialista em Ferramentas: seleciona, adquiri, configura ferramentas, além de
providenciar o desenvolvimento de guias e verificar a instalação de ferramentas;
Designer de Interface de Usuário: desenvolve guia de interface de usuário;
Analista de Sistemas: desenvolve guia de modelagem de casos de uso;
Analista do Processo de Negócios: desenvolve guia de modelagem de negócios;
Arquiteto de Software: desenvolve guia de design e desenvolve guia de
programação;
Designer de Teste: desenvolve guia de teste;
Redator Técnico: desenvolve Manual de Guia de Estilo;
Administrador de Sistema: oferece suporte ao desenvolvimento e à implantação.

O estudo da Administração irá influenciar todas as áreas do desenvolvimento, sendo que
influenciará diretamente a Modelagem de Negócios em um RUP. A disciplina de
Modelagem de Negócios consiste em entender a estrutura e a dinâmica da organização
na qual um sistema deve ser implantado (o que é chamado de organização-alvo) e os
problemas atuais dessa organização, bem como identificar as possibilidades de melhoria
e assegurar que os clientes, usuários e desenvolvedores tenham um entendimento
comum da organização-alvo. Para atingir essas metas, a modelagem de negócios
descreve como necessário o desenvolvimento de uma visão da nova organização-alvo e,
com base nesta visão, definir os processos, os papéis e as responsabilidades dessa
organização.
O Analista do Processo de Negócios, responsável direto pela Modelagem de Negócios,
lidera e coordena a modelagem de negócios, definindo e delimitando a organização que
está sendo estudada. Pressupõe-se que este profissional seja um bom facilitador e tenha
excelentes habilidades de comunicação. Deve estar preparado para avaliar a situação da
organização-alvo na qual o produto final do projeto será implantado, entender as
necessidades do cliente e do usuário, suas estratégias e metas, facilitar a modelagem da
organização-alvo, discutir e facilitar um esforço da engenharia de negócios, realizar
uma análise de custo/benefício de quaisquer mudanças sugeridas na organização-alvo e,
por fim, analisar e auxiliar aqueles que comercializam e vendem o produto final do
projeto. Nota-se claramente que o Administrador é o profissional regulamentado
detentor de todas essas características, visto que possui competência científica e,
inclusive, legal, para avaliar uma organização e descrever o seu status atual em que o
sistema deverá ser implantado. A descrição é em termos de processos atuais,
ferramentas, competências de pessoas, atitudes de pessoas, clientes, concorrentes,
tendências técnicas, problemas e áreas de melhoria.
Devido ao avanço tecnológico proporcionado pela informática, os Sistemas de
Informação integrados tornaram-se populares. Entretanto, a teoria de Organização &
Métodos, antes de englobar os Sistemas, já incorporava a necessidade de sistematizar
rotinas e procedimentos, visto que a elaboração de um sistema depende exclusivamente
de conhecimentos de Administração.
A Tecnologia da Informação e sua constante evolução proporcionaram aos Sistemas de
Informação o processamento de uma gama de informações maior que em momentos
passados, disponibilizando a informação quase que instantaneamente. O
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desenvolvimento de um sistema corporativo não deve ser confundido com apenas sua
programação. A programação de um software, em geral, consiste em apenas em uma
das etapas no desenvolvimento e elaboração. O programador transforma os dados
analisados por um profissional, no caso o Administrador, e transforma-os numa
linguagem que o computador entenda e processe. Não haveria nenhum sistema
corporativo sem a análise organizacional, conforme pôde ser observado nos diversos
tipos de Sistema de Informação e, inclusive, nos métodos de desenvolvimento. A
atividade de desenvolvimento dos sistemas de uma organização é de competência do
Administrador, sendo que os especialistas em informática atuam no processo por
portarem conhecimentos de linguagem de programação.
O computador é uma ferramenta extremamente eficaz para todas as áreas do
conhecimento humano. Entretanto, como trata-se apenas de uma ferramenta, é
necessário conhecimento específico para elaborar o que precisa ser automatizado e a
automação em si. Cabe às diversas áreas do conhecimento humano, incluindo a
Administração, determinar que informações serão automatizadas pela informática. O
programador, como especialista em linguagem de programação do computador, realiza
a etapa final de um processo de automatização.
A eficiência de um Sistema de Informação é medida pela análise organizacional que
antecede a instalação do sistema, pois apenas interessa aos empresários em geral, a
qualidade das informações e o seu uso racional para o benefício da organização.

RESUMO
O desenvolvimento de sistemas como campo privativo do Administrador baseia-se no
estudo da disciplina de Organização, Sistemas & Métodos, buscando compreender as
implicações das ferramentas utilizadas pela Administração no processo de entendimento
da informação para a tomada de decisão, ponto crucial para a sobrevivência de uma
organização.
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