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RESUE0 

ANALISE DE UMA INTERVENQX0 TtCNICO-ADMINISTRATIVA 

EM CENTROS DE INFORMAp0 

A idela de descentralizac%o do processamento de infor-

macdes nas organizacdes tem levado a °into pelo uso cada vez mais 
frequente dos microcomputadores, devido a sua possibilidade de 

dupla funcao, quaffs sejam, o uso como terminal e o uso isolado 

para aplicacdes menores. A implementacZo dessa filosofia leva 
criacto de Centros de Informagtes. Entretanto, apesar da acorta-

da politica estrategica adotada por diversas organizag6es a este 

respeito, as normas operacionais normalmente em vigor nto provo-

cam o nivel de cultura e de atengto preconizados. Com  isso, nto 

ha uma efetiva conscientizagto tanto das chefias quanto dos po-

tencials usuarios, o que acarreta um baixo nfvel de utilizacto 

dos recursos. Torna-se evidente a falta de uma linha geral de 

agto e de uma homogeneidade na exploragto dos recursos de mi-

croinformatica disponfveis para o usuario final. t nesse sentido 

que se enquadra esta pesqulsa, tratando-se de uma tentativa de 

padronizagto das atividades com micro e supermicrocomputador no 

Ambito das organizactes, com o intuito de melhorar o seu nivel de 

eficiancia e eficacia. Para tal, elaborou-se um manual com dire-

trizes de conduct° tecnico-administrativa, o qual foi implementa-

do experimentalmente em 20 Segtes de Informatica (SI) do Ministo-

rio do Exercito. Esse procedimento foi validado utiIizando-se um 

desenho experimental com grupo de controle. Foi realizada uma 

pro-testagem em 96 SI (populagto da epoca) e, apos, foram sele-

cionadas 40 SI, sendo realizada a intervengto (aplicacto do ma-

nual) em 20 SI e controlada a alto do tempo nas outras 20 SI (as 

quaffs nto tomaram conhecimento do manual). Apos 4 meses, foi 

realizada nova coleta de dados das 40 SI. A analise dos dados 

indicou, claramente, resultados positivos na maioria das dimen-

stes estudadas. Logo, conclul-se pelo sucesso da experimentagto 

e, consequentemente, pela relevancia do manual para melhorar o 

nivel de atividades e a organizagto das SI. 



ABSTRACT 

ANALYSIS OF A PLANNED INTERVENTION IN INFORMATION CENTERS 

The idea of decentralization of information processing 

within organizations has led to the ever-increasing utilization 

of microcomputers, since they can be used as terminals linked to 

mainframes or independently, in smaller applications. The imple- 

mentation of this philosophy has induced several organizations to 

develop the so called Information Centers. However, despite the 

correct policy at the strategic level, the operational rules 
which usually are set do not generate the level of culture and 
attention recommended. There is no effective awareness, both on 
the part of management and of potential users, leading to a low 
level of utilization of the resources. Several organizations 
lack a general line of action to homogeneously exploit the mi-
croinformatic resources available to the end user. This study, 
developed at PPGA/UFRGS, is an attempt to standardize the activ-
ities performed using micro and supermicrocomputers so as to im-
prove their level of efficiency and effectiveness. With this 
purpose, a manual containing a set of good administrative prac-
tices was developed and experimentally tested in the Information 
Sections (IS) of the Brazilian Army. The procedure was validated 

using an experimental design with control group. After a pre-

liminary survey conducted a:, 96 IS (the population at that time), 
40 IS were selected, 20 of which would get to know the manual 
(experimental group) and 20 that would form the control group. 

After 4 months, all 40 IS were again scrutinized. The analysis 

of the data clearly indicates positive results in most of the di-
mensions studied. Thus, we conclude that the knowledge of the 

manual improve the level of efficiency and effectiveness of IS, 
as well as their general organization. 
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PROBLEMA 

C010 OBTER UNA MELHOR 
ORGANIZACIO E UM ME-
LHOR NIVEL DE ATIVI-
DADES HAS SI DO EB? 

soLugxo PROPOSTA 

IMPLANTACXO DO MANUAL DE 
CONDUCIO TECNICO-ADMINIS-
TRATIVA 
(+ PROJECIO AUDIO-VISUAL)  

VALIDAg10 	! 

DELINEAMENTO I 
EXPERIMENTAL ! 
COM PRE E I 
P6S-TESTAGEM I 

V 

PRt -TESTAGEM 

(96 SI e 478 USU) 

! PERFIL DAS SI ANTES 

I DA IMPLANTACIO DO MANUAL 

! - MIsslo: 100% cos desvlo 

I- Eguipamento: 78% dnico tipo 

!- Normas/PDI: 89% nlo 

!- Normas Interims: 90% nlo 

!- Pessoal: 57% 1 pessoa 

10% nenhuma 

!- Sistemas aplIcativos: 

70% 1 a 5 sistemas 

Seguranca: 

83% sem normas 

25% sem c6pia seg. 

- Manutenc%o: 

37% sem copia 

contrato 

INTERVENCIO I P6S-TESTAGEM 

TtCNICO-ADM I (40 SI e 174 USW 

I PERFIL DAS SI AP6S 

ORIENTA 	! A IMPLANTACIO DO MANUAL 
CONDUCIO 	I (GC=20, GE=20) 

TtCNICO 	I 	  

ADMINISTRAT.I- AIsslo: 5% com desvIo 

DAS SI 
	

I- EguIpamento: 85% dnico tIpo 

I-  Normas/PDI: 40% do 

I- Normas internas: 30% nlo 

APLICACIO 
	

I- Pessoal: 100% 1 a 5 pessoas 

DO MANUAL 
	

- Slstemas aplIcatIvos: 

45% 1 a 5 slat. - 30% 6 a 20 

E PROJECIO - Seguranca: 

20% sem normas 

AUDIO-VISUAL 
	

15% sem copia seg. 

I- Hanutencto: 

HO GRUPO 	I 
	

46% sem cdpla 

EXPERIMENTAL? 
	

contrato 

( 20 SI ) 

FEV es 	JUN/JUL 88 ! 	NOV/DEZ 88 

Quadro 1 - Resumo-Esquemat1co da Exper1mentactio 
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1. JUSTIFICATIVA 

'0 desenvolvimento das aplicaaes da informitica a um 

fator de transformaato da organizagio econamica e social e 
do modo de vida: convem que a nossa sociedade esteja em 

condicio, ao mesmo tempo, de o promover e de o cootrolar 

para coloci-lo a servico da democracia e do desenvolvimento 

humano.' (Wiry G. D'Estaing, apud NORA & AMC, 1986, p.IX) 

Hoje em dia, n%o ha exagero na afirmacto de que a 
maioria das tarefas se desenvolvem tendo como base a informaticai 
conforme salienta VELLOSO (1986), mais e mais atividades do nosso 

cotidiano dopendem diretamente do recurs() computacional. 0 use 
da informatica esta deflagrado e imposto na tentativa e no ansoio 
de um desempenho otimizado de qualquer atividade profissional. 

Já rio ha mais o "misterio das maquinas grandee", mas elm a com-
pieta disseminacZo dos recursos de maquina e programas, e, mais 
importante, coda vez de maneira mats simples e imaginavel possf- 

vel. Segundo NORA 8 MINC (1986), para riZo ficarmos a margem, a 

nossa velocidade de acompanhamento deve ser igual a dos avancos, 

a fim de que tenhamos condicOes de explorar todos os recursos 
disponfveis, visando a otimizacZo de tempo e de recursos. 

Em varias organizaceies brasileiras, tanto publicas 

quanto privadas, hS um contexto de mudanca emergent°, principal-

mente pelo surgimento de novas ferramentas computacionais. Estas 

propiciam uma maior intera0o homem-m6quina, levando a uma apro- 

xima0o do usuario com a maquina. Ultimamente, o usuario tem se 
interessado muito mais pela explora0o do seu equlpamento, o que 

tem provocado um retorno imediato, possibilitando a efetiva uti-

lizacSo do computador como um instrumento util para a melhoria 

dos nfveis de produtividade. 

Uma organiza0o que tem se pneocupado com esse aspecto, 

particularmente, d o Exercito Brasileiro (EB), o qual tem procu-

rado estimular ac3es no sentido de automa0o, somente da ad- 

ministra0o central, como dos servicos de ponta. 0 EB iniciou -

em 1985 - uma "distribuic'ao" de microcomputadores as suas organi- 
za43es militares (OM), principalmente na area administrativa. 

Contudo, a resposta em termos de Exercito como um todo tem sido 

muito pequena. Houve (e continua havendo) duplica0o de tarefas 



14 

e experiencias redundantes em todos os nfveis, resultando num 

desperdfcio de recursos e de imagem ate certo ponto inaceitd-

veis, em se tratando de uma instituicto reconhecida pela sua ca-

pacidade de planejamento, tanto a nlYel estrategico, quanto a nf-

veis tatico e operational. Considerando que as diretrizes estra-

tegicas do EB para a microinformatica 66 foram oficialmente esta-

belecidas em 1986 - com a elaboragn do Plano de Informetica do 

Ex6rcito - PIE (MINIEWEIO DO EXRCITO, 1986), aquela distribui- 
Oo de equipamentos caracteriza -ae fundamentalmente como um in-

vestimento no potencial disponfvel em cada OM, bem como uma es- 

trategia inicial de "plantar para ver o que se podera colher". 0 

Onico fato positivo de tal aAo parece ter sido a dissemino0o da 

informatica dentro do EB. Ressalte-se que tal estrategia tem si- 

do adotada por varies organizacdes, conforme salienta CABRAL FI- 

LHO (1987). 

Hoje je sto macs de cem (100) as Segdes de Informatica 

(SI) no embito do EB, com equipamentos de semelhante configure-

gto, porem nto 100% compatfveis. Com  o infcio de operacionaliza-

cto do PIE evidenciou -se a falta de regras gerais para uniformi-

zar procedimentos e atitudes tocnico-administrativas que propi-

clem o alcance dos objetivos propostos a curto, medic) e longo 

prazos. Nto he uma linha geral de ac%o nem uma homogeneidade na 

exploracto dos recursos de microinformatica disponfveis para o 

usuerio final. As normas existentes, bem como a falta de disse-

minagto da culture e da consciencia necesseria a todos os nfveis 

de chefia, implicam em que as SI nto tenham a atengto nem os re-

cursos (humanos, maqulna e programas) necesserios a implementacto 

das suas atividades. A atual situacto denuncia falhas de imple-

mentacto: grande parte dos equipamentos distribufdos nto foram 

alocados em um setor independente, o que garantiria a autonomia 

da SI e permitiria apoiar a todos. Ainda, muitos nto tem pessoal 

alocado especificamente para explorer os seus recursos, alem de 

nto haver um controle das atividades que estto desenvolvendo. 

Tambem, uma significative parcela dos equipamentos este ociosa 

(cerca de 80% 6 subutilizado), bem como he defasagem entre rece-

'pimento, instalagto e infcio de utilizacto des equipamentos (em 

algumas OM, chega a macs de 6 meses). 

Mencione-se, entretanto, que o PIE evidencia preocupa-

cto estrategica visando uma efetiva padronizagto das atividades 

das SI. Nto obstante, apesar da atencto do PIE, nto he instru-

mentos que permitam a operacionalizacto da padronizacto como fer-

ramenta para propiciar e facilitar a transmissto de experiencias, 
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tanto a nfvel de sistemas aplicativos deservelvidoa quanto a ni-
vel de tecnicas administrativas que se destacam das demais. 

0 Centro de Informdtica 3 (Porto Alegre) propiciou con-

dic3es para o desenvolvimento de uma norma de padronizac%o, a 

partir do nivel de atividade atingido pela SI do Comando da aa. 
Regio Mllitar (Porto Alegre), a qual se destacou das demals pela 

sua produtividade e padrlo de atividades. Com  o intuito de re- 

passar a experigncia bem aucedlda da 3a. RM para as demals SI do 
LB procurou-se, a partir de fevereiro de 1986, estabelecer dire-

trizes, estudando e reestudando o comportamento, tanto dos into- 

grantes do setor quanto dos efetivos usuarlos finals, para propor 

uma normatiza0o da estrutura, da organizacZo e do funcionamento 

das SI. Foi entZo elaborado um manual com instrucbes para padro-
nizar as atividades de todas as SI do EB, visando transmitir ao 
usuario, de forma geral, todas as peculiaridades que envolvem a 
atividade na area de atua0o de uma SI, tanto na sua conduco 
tecnica quanto administrativa. Tal manual (ApOndice) serviu de 
suporte para a realizacZo de uma lnterven0o, corn a finalidade de 
melhorar a eficiencia e a eficacia das SI. 

Proptie-se, neste estudo, a realizacSo de uma 1nterven-
Oo nas SI de todo o EB. A finalidade de tal intervenc4o foi es-
tabelecer um padro de condu0o tecnico-administrativa, atraves 
da distribuico do manual elaborado e da realiza0o de seminarios 
para sua divulga0o e esclarecimento. Tal intervenco permitiu 
repassar a experiOncia da SI da 3a. RM para todas as SI do ED, 
criando mecanismos formats do pressZo sobre os OrgMos competen-
tes, a respeito das necessidades e problemas enfrentados, o que 
devera implicar em melhor alocacto de recursos para as SI. Par-
te-se do pressuposto de que a transferencia da experiOncia O fa-
tor gerador de muitos frutos e espera-se abrir caminho para um 
intercambio de experiencias mats frequente e significativo, o que 
permitira a quebra dos mecanismos redundantes de informacto, os 
quaffs tem sido altamente onerosos para a organizacZo. Antes de 
implantar a padroniza0o proposta em todas as SI do EB, a inter-
ven0o foi submetida a um estudo de vollda0o, atraves de pre e 

pos-testagem, usando-se grupos de experimenta0o e de controle. 

Para a apresenta0o da experimentacto reallzada, ini-
cia-se com a abordagem do Ministerio do Exercito para a Srea de 
mIcroinformSitica (Capftulo 2). Ap6s, no capftulo 3, faz-se uma 
reviso biblIografica sobre Centro do InformaceSes, concluindo pe-
la identificacZo da Se0o de InformStica preconizada pelo EB como 
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um Centro de InformaceJes. Apresenta-se, entn, uma revitMo bi- 

bliografica acerca de Mudanca Organizacional Planejada (Capftulo 

4) e, a seguir, caracteriza-se a Intervencto Tecnico-AdmInistra-
tiva proposta (Capftulo 5). Parte-se, entto, para a experImenta- 

cto propriamente dlta (Capftulo 6) o para a apresentacto e dis- 

cuss&) dos seus resultados (Capftulo 7). Encerrando, no capftulO 

8 apresentam -se an concluees do estudo realizado, bem como reco -
mendace5es ao EB e direceSee para pesqulsas futuras. A fim de pro-

piciar um maior nfvel de detalhamento sobre a coleta de dados e 

sobre a organizacto dos resultados, foram inclufdos a anexos.FI-
nalmente, considerando a relevancia, optou-se pela inclusn do 

Manual de Conducn Tecnico -Administrativa das SI em apdndice. 
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2. A MICROINFORMATICA HO EXtRCITO BRASILEIRO 

A infOrMatiCa no EB a regulada pelos seguintes documen-

tos basicos: o PIE, as Instrucbes Gerais para o SINFEX (MINISTt-

RIO DO EXtRCITO, 1986), as Normas para o Recebimento e Uso de Mi-
crocomputadores (MINISURIO DO EXtRCITO, 1986) e as Normas para 
Uso de Programas de Computador (MINISTtRIO DO EXtRCIT0,1987). 

0 PIE fixa a concepOo estrategica do desenvolvimento 

da informatica no EB, regula a consecucto, estabelece condict5es, 

atribul prioridades e, por fim, estabelece uma programa0o plu-
rianual. Para a sua execucZo, sZo considerados os sequintes 

princfpios: simplicidade, progressividade, economicidade, alter-
nftricia, modularidade, universalidade, integra0o e adaptabilida-

de. Os sistemas de aplicacbes internos sao integrados e escalo-

nados, quanto ao port.e e utilizacao, em Sistemas Gerais, Regio-
nais, Especfficos (sem integracZo com os demais), Internos (OM) e 
Micrograficos. 0 PIE estabelece as estratogias para a mudanca de 
procedimentos na adminIstrac%o, no planejamento estratdgico, na 
tecnica operational e, ate mesmo, na doutrina. Um dos seus obje-
tivos 6 proporcionar aos diferentes escal6es de comando, suporte 
de informatics capaz de prover informa0es oportunas,confiavels, 

eficientes e adequadas ao planejamento, A tomada de deciso e ao 
controle das atividades desses escal6es. Para tal, tem como 

pressuposto basico que as tdcnicas atividades-meio que aten-
dem A atividade-fim. 

Da analise do PIE, conclul-se que ele aborda todos os 
aspectos relativos a microinformatica , seguindo os princfplos da 
Polftica Nacional de Informatica (BRASIL, 1984). 0 confronto do 
PIE com a estrutura organizational identificada nas OM, conduz 
necessidade de distribulOo de equipamentos, contratos de manu-

ten0o, aloca0o de recursos humanos e financeiros e, tamb6m, de 
instrucbes para a operacionalizacZo das acmes preconizadas no 

PIE. Essa necessidade ampara-se na abordagem do modelo burocra-
tico de Weber - ETIZIONI (1973-74-76) e ARON (1982) - o qual en-

fatiza a necessidade de normatizacao das atividades como fator de 

sucesso de uma implementacao. Convom ressaltar quo a admfnistra- 

militar est6, em sua essencia, fundamentada no modelo Webe-
riano, muito embora nao seja abertamente admitido. Na uma dife-
renca relativamente significativa entre preconizar as aceSes e 

efetivamente implement6-las. A implementacZo do PIE demanda ins-
trumentos que permitam a sua consecucto num nfvel satisfat6rio. 
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0 tipo de estrutura organizational, aliado a rigida hierarqula e 
disciplina, permitem uma expectativa positiva acerca de uma in-
terven0o tdcnico-administrativa nas SI das OM. 

0 ecluipamento de dotacto da OM servird para atender ds 

suas necessldades internal e para permitir o aceeso aos bancos de 

dados gerais e regionais do SINFEX, a fim de possibilitar consul-
tas e atualizacOes em tempo real. Os equipamentos serto de 8, 16 

ou de 32 bits, monousuArio ou multiusugrio o sort° utilizados em 
tr0s lases: funcionamento isolado ("stand - alone") ;  comunicaa, de 

dados (como terminal) e processamento em cede local. Os equipa- 

mentos distribufdos variam em sua configuracto sendo, em grande 
parte, compatfveis com a linha IBM-PC. Ja quanto a recursos hu-

manes, ha uma dificuldade maior, que tem side sanada atraves da 

rapida formacMo de operadores pelos OrgMos regionals, bem come 

pela convocacMo de Oficlais Temporaries com curse superior na 

area de informatica e pela especialIzacto, ainda reduzida, de 

oficiais e graduados de carreira. 

0 quadro 2 apresenta as configuragbes estabelecidas pa-

ra os inedulos estruturais do SINFEX: 

! Element° Estrutural I Enquadramento 	! AbrangAncia 	! Equipamento 	! 

! 	SI 	- Tip° I 	! Estado Nalor/ON 	! ON=Cmdo Ailltar Area ! SAC com 8/16/24 ! 

I 	ou ON Logfstica 	! 	terminals I 

SI 	- Tip° II 	! Pelotto Cmdo ou 	! ON=Batalhlo ou 	! MC multiusudrio ! 

! Companhla Cmdo/011 I 	Cmdo DE - BDA - AD! 	4/8 terminals I 
! 	SI 	- Tipo III ! Pelotto Cmdo/ON I ON=Companhia Isolada ! NC monousuirio ! 

Quadro 2 - Estrutura e Abrangencia das SI 

A Diretoria de Informatica, com esse piano, tem como 
meta criar condic6es para que se tenha, a curto prazo, a substl-

tu1cMo de procedimentos convenclonais e de arquivos ffsicos por 

retinas automatizadas e armazenamento em meios magnetites, uma 

rapida recuperacMo das informac6es e de transferencia eletrEsnica 

de dados. Ainda visa despertar o 1nteresse e a confianca dos 

chefes militares no procedimentos de tratamento automatizado da 

InformacMo. 0 advento do microcomputador oportuniza a conscien-

tlzacZo da necessidade do tratamento automatic° da InformacMo em 

toda a organ1zacMo, a ampla automacMo de atividades internas, o 

estabelecimento de redes locals (integrando os setores), a 1m- 

• • 



planta0o de banco de dados (servindo a todos), a implantacIo 

crescente do ntimero de usual -los finals e a possIbilldade de lnte 

gra0o em uma rode, constituindo o Slstema de Informacao do EB. 

Considerando quo o valor do Exercito esta diretamente ligado 6 

sua capacidade executivo-operational e que a superioridade pro- 

fissional fundaments-se, atualmente, no domfnio e utiliza0o de 

equipamentos modernos e de tecnologiaa avancadas, o papel da in-

formdtica or o de um elemento facIlitador na consecuoto dos ob - 
jetivos fixados pelos diversos nfveis de chefia. 0 desafio de 

romper o "misterio" e a "dificuldade" esta diretamente ligado 

compreens'No, desde o infcio, do valor e da lmportancia da ativi-

dade da sect() de informatica no todo da organiza0o: sendo, so-

bretudo, uma "atividade-meio" e dal, a sua grande misslo: _polar 

a todos. 

As InstructSes Gerais para o SINFEX estto reguladas em 

portaria ministerial e abordam o sistema em geral e as sues fina-

lidades, os conceitos basicos, a organizactio e a estrutura geral, 

as competencies, bem como os documentos basicos, o planejamento 
de sistemas aplicativos, as areas de apoio e os recursos humanos, 
alem de outras disposicdes e prescricdes diversas. T@Itt como fi-
nalidade: proporcionar, aos diferentes escaldes de comando, su-
porte de InformatIca capaz de prover tnformacdes oportunas e con-
fiaveis, adequadas ao planejamento, a tomada de decisdes e ao 

controle de suas ativtdades; racionalizar e modernizar o funcio-

namento de ststemas nas areas de atuacdo do ExercIto (operacto-
nal, administrativa, tecnico-cientffica e ensino); buscar a pa-

dronizacdo e a compatibilidade do equipamento, por intermodio do 

controle centralizado; disciplInar a uttlizac%o da informatica, 
visando modernizar processos, stmplIflcar rotinas convencionats e 

liberar meios para a atividade - fim do Exercito e proporcionar se-
guranca ao manuseio e a uttlizacdo dos dados e das informacdes, 
garantindo o necessario sigilo. 0 SINFEX engloba todas as ativi-
dades desenvolvidas polo Exercito nos setores de processamento de 
dados, banco de dados, teleprocessamento, microfilmagem, e englo-

bara outras que venham a ser constderadas convenientes por razes 
ligadas a operacionalidade du Lorca terrestre e ao desenvolvimen-

to tecnologico. 

As Normas para Recebtmento e Uso de Mlcrocomputadores 

foram elaboradas pelo Departamento de Engenharta e ComunIcacdes 
do Mintsterio do Ex4rcito, com a finalidade de orientar as OM no 

recebimento, na utilizacdo e no emprego de microcomputadores for-
necIdos pela D Infor. Estabelecem conceitos basicos, abordam su- 
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cintamonta a utilizaelo, as aplicaebes internal, a vinculagto ao 
SINFEX, o desenvolvimento e difusto dos programas, os operadores, 

os aspectos de seguranca, a utilizacto do micro como terminal, os 

aspectos relativos a recebimento, instalacto e manutencto do 

equipamento, o material do consumo e, por fim, a documentacto de 

sistemas. Contem as normal mfnimas necessarlas d utilizacto do 

equipamento, pordm nIo @specified uma filosofia de atuagto da Si 
preconizada no SINFEX; ou seja 6 operational pordm superficial, 

nto induzindo N padronizeCAO dal atividades. 	Em suma, nn pre - 
coniza o setor independente de microinformdtica, nem tampouco re- 

gula ou orienta a sua conduct() t6cnico-administrativa. 

As Normas para Uso de Programas de Computador foram 

elaboradas pelo Departamento de Engenharia e Comunicag6es do Mi-

nistdrio do Exercito, com a finalidade de orientar as OM quanto A 
utiliza0o de programas de computador (software), adquiridos pela 
Diretoria de Informatica e que lhes forem dlstrlbufdos. Foram 
basicamente estabelecidas para condenar a "piratarla" de softwa-
re, a fim de abrir espaco para quest6es polemical envolvendo 
o Exdrcito e representantes de software. 
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3. SECA° DE INFORMATICA 	X 	CENTRO DE INFORMAgOES 

ApOs cerca de tres anos atuando junto A uma SI, sempre 

acompanhando os estudos e novidades acerca de Centro de Informa -

Oes (CI), considera -se significant° abordar a relack entre os 

dois, uma vez que 	muitas as similaridades e, por consequen- 

cia, defende-se a aplicabilidade dos conceitos de um ao outro. 

Baseamo-nos, sift da bibliografia existente, nos depoimentos co- 

lotados em um painel especialmente realizado no PPGA/UFRGS, em 
junho de 1988, com a participac%o de OrOos e instituicoes da co- 
munidade (IBM, COPESUL, Joaquim Oliveira (Grupo REAL), CPD-UFRGS, 

Fundaao para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, Ministerio 

do 1"x4rcito, PUCPG5 , SEPPRO e Grupo OLVEDPA). A realizaao do 
painel posslbllitou estabelecer relac3es mats consistentes entre 

o papel que a SI desedipenha no EB e o papel dos Cl, segundo a 

aplicacto em diferentes organizac3es da comunidade. Apresenta-

mos, a seguir, um referential sabre CI, encerrando com a identi-

ficacto da SI com o Cl. 

As organizact5es que tem usado computador por dlversos 

anos, enfrentam problemas de manutencto de software (devido as 
necessidades de mudanca no decorrer da vida da empresa), bem como 
de desenvolvimento de novas aplicaceSes (devido ao crescente inte-
resse na exploracto dos recursos da mdquina, principalmente para 
aplicac6es de suporte d decisto). Diante da necessidade de res-

ponder a uma demanda muito grand° de desenvolvimento de aplica-
Oes a IBM, como outras empresas, descobriu que estava impossibi-

litada de atender a uma demanda tto significativa por novas ap1I-

cace5es. Como uma solucto partial, foram instalados CI na IBM e 
em outras empresas para dar suporte computational ao usudrio fi-

nal, num ambient° no qual os pr6prios usuarios manipulavam as 
suas necessidades de informace5es. Foi, portanto, na busca de so-

lucto para essas dificuldades, que surgiu o conceito de informd-
tica para o usudrio final, ou a abordagem de CI - particularmen-
te, para dar condic3es ao usuario final desenvolver suas prOprias 

aplicacbes (NECO et alii, 1987). 

3.1 0 Centro de InformacOes 

No Infcio da revolucto dos micros, as novas mdquinas 

eram consideradas uma boa solucto para desafogar o CPD. Tudo pa-
recia muito fact!. Adquiria-se um micro, um programa pronto e as 

aplicac3es eram desenvolvidas sem a intervencto dos profissionais 
do CPD (BRITO, 1987). 0 resultado foi a enorme dissemInacto dos 



22 

micros, o que acabou por trazer novos problemas, tats como compa -

tibilidade de maquinas, programas e dados, ou a redundancia de 

informa0es, ocasionando uma ma alocaan dad 6reag de arma2ena- 
mento. 	A questto nto se complicou apenas do ponto de vista da 
empresa. 	0 prOprio usuario passou a ter problemas com o desen- 

volvimento de suas aplicaOes, seja pela falta de maior conheci- 

mento ou pela falta de orienta0o. 

Em suma, abriu -se um leque cada vet maior de proflosio- 
nais ansiosos por dominar a nova tecnologia. Entre eles, os 

usuarios individuais, aqueles que, utilizando-se de editores e 

planilhas para pequenas aplicagOes, acabam por descobrir a poten-

cialidade maior de exploracto da mdquina, muito alem de um sim-

ples editor de textos. Logo vem a evidOncia da necessidade de se 

llgar o equipamento a mdquina central, o que propiclarla beneff-

clos muito malores. Alem disso, ha os profissionais envolvidos 

com a automacto de escritorlos, bem como a alta administracto da 

empresa, a qual reconhece a importAncia da informatica, porem 

dentro de um contexto ordenado, em sintonia com o planejamento 

estrategico da organizacto. 

Considerada a f6rmula magica para aliviar a sobrecarga 

de trabalho dos grandes computadores e estlmulada nos Estados 

Unidos em meados da decada de 70, a 1nvasto dos microcomputado-

res nas empresas tem ocorrldo desde entto: "Basta semear e deixar 

que as arvores crescam" (CABRAL FILHO, 1987, p.30). A d1fusto 

nto tardou, mas a velocidade imprimida ao processo foi tto inten-

sa que imp6e, hoje, novos metodos de expancto. Dispostas a orde-

nar o crescimento e a admlnistrar o interesse crescente pela nova 

tecnologia, as empresas investem na criacto de CI, verdadeiras 

clfnicas de informatica que orientam e discipl1nam a utilizacto 

dos recursos de computacto, transformando-se em fonte de soluce5es 

para os funcion6rios que trabalham com computadores. 

0 conceit° de Cl surglu em 1974, na IBM do Canada (FU-

JII et alit, 1985), ini:Aalmente para disseminar a utilizacto de 

programas de computadores de grande Porte, os quais permitiam aos 

usuarios desenvolverem aplicact5es em terminals. Com  o apareci-

mento dos micros, porem, os CI passaram a assessorar os funclo-

narios envolvidos na computacto pessoal, oferecendo suporte e 

treinamento para que desempenhassem bem suas tarefas. Embora o 

conceito tenha se difundido e a sua importancla tenha sido reco-

nhecida, nem sempre as fronteiras de atuacto sto facilmente iden-

tificadas. Tenta-se esbocar, a seguir, alguns aspectos e concei- 



tos mats basicos e reconhecidos deste tema. 0 desenvolvimento 

principalmente baaeado em FUJI1 et alit (1985). 

3.1.1 Justificativa para a Criagto do CI 

Os procedimentos tradicionais atendem perfeltamente to 

grandes aplicactles (processamento em lotog), man nn olo adoqua-

dos para atender bs solicita0es no rotineiras dos executives e 

profissionais que d'So suporte bs decisbes da empresa. Relatdrios 

urgentes, consultas imprevistas, avaliacto de alternatives e uma 

aerie de informactes especfficas sto necessaries ao dia-a-dia do 

trabalho. 	Essas infermactes podem ser decisivas para os rumos e 
a estrategia da empresa (FUJII et alit, 1985). 

0 usuario precisa da resposta agora! Ele nto pode es-

parer. Por Jose, um numero cada vez maior de executives e outros 
usuaries finais comeca a trabalhar diretamente com o computador 
para obter informactes, solucionar seus propries problemas e au-

mentar sua produtividade (PATRICIO, 1986). Nos iiltimos anos, fo-
ram desenvolvidas ferramentas de computador orientadas para aten-
der ao usuario, dito leigo, no que dlz respeito a consultas a 

bancos de dados e arquivos, analises e geracto de relatbries, 
planejamento, processamento e recuperacto de textos, treinamento 
per computador e outros. 

Af reside a principal Justificativa para a adogto do 
Cl. 0 CI nto desenvolve aplicag6es para o usuario, o CI dd toda 

assistencia para que o usuario se torne auto-suficiente (CHRISTY, 
1987). 0 departamento que esteja usando uma determinada ferra-
menta deve, necessariamente, ter pelo menos uma pessoa treinada 

no uso desta ferramenta. 0 usuario, na busca de desenvolver as 
suas aplicag6es, necessita de apolo. Deve-se considerar, entre-

tanto que o CI da suporte para que o usuario assuma as seguintes 
responsabilidadesi justificativa da aplicagto, desenvolvimento da 
aplicacto, manutengto da aplicacto, documentacto da aplicacto e 
execugto da aplicagto. 

3.1.2 Fatores que Possitilitaram o Aparecimento do CI 

0 CI represEnta uma nova relagto de trabalho entre CPD 

e usudrios, baseada em operagbes em conjunto, na criagto de pro-
totipos, no uso de microcomputadores e das linguagens de 4a. ge-

ragto utilizadas, principalmente, para sistemas de consulta e de 

apoio a decisto. Os fatores que possibilltaram (ou determinaram) 
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o aparecimento do CI sto; a evo:ucto do hardware e seu crescente 

barateamento, a evoluao das comunicacOes de dados, a avolu00 da 

microeletronica e a explosilo dos micros, o aparecimento de siste- 

mas oporacionain potontos, o aparecimento de Gerenciadores de Ba  
se de Dados potentes, o aparecimento de lin9uagens de 4a. gera0o 

e a evolucto dos metodos estruturados de especificacto. 

3.1.3 Defini0o de CI 

0 CI 6 um grupo de suporte visfvel, estruturado dentro 
da organizacZo de processamento de dados, que tem a responsabili- 

dade de dar suporte ao usuario final, da modo que este posse re - 
solver seus problemas, atraves da interligacto direta com o com-
putador. 

muitas maneiras de ver e deflnir o Cl, contudo o 1m-

portante é ter clancia dos princfpios mats importantes, quaffs se-

Jam: 

a) o CI é parte do setor, area ou departamento de sistemas de 

informacao; 

b) o CI oferece ripida resposta ao usuario, em termos de defi-

mica° e solucao do problema; 

c) o CI enfatiza a geragao de relat6rios e analise de dados; 

d) o CI nao e substituto do CPD, nem uma forma de resolver sis-

temas completos; e 

e) o CI é uma nova relacao de trabalho CPD-usuario. 

3.1.4 0 Papel do CI 

0 CI oferece um novo servico que possibilita a Oefini-

c'go das exigencias de informacto nos termos do proprio usuario. 

Representa uma mudanca no relacionamento CPD-usuario, bem como 

homem-maquina, alem de reduzir as solicitactes de novos sistemas 

e de manutencto de sistemas. 

A functo do CI pode ser considerada sob dots aspectos: 

servicos para o usuario e suporte para desenvolvimento de siste-

mas. Os servicos para o usuario sto: educacto pars o use de fer-

ramentas, suporte tecnico a usuarios, ferramentas tecnicas usd-

vets, dados pars pronta utilizacto, acesso a informacto e Centro 

de Tecnologia (demonstracoes). Jd para o apolo ao desenvolvimen-

to de sistemas, temos: modificac3es de sistemas j6 exlstentes 

(rapida e com baixo custo), inclusto do CI na Ease de geracto de 
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CI de solug3es completas de prot6tipos para novos sistemas. 

3.1.5 Objetivos do C! 

0 objetivo geral do CI 6 expandir a auto-sufici&ncia do 

usudrio, ou seja, ajudar o usudrio final a resolver seus proble- 

mas do dia-a-dia atraves do use direto do computador. 	Sucinta- 

mente, pode-se definir como objetivos especfflcos de um CI: pro- 

ver o usudrio de servicos tAo oferecidos pela estrutura tradicio- 

nal de processamento de dados, seja por demanda reprimida ou por 

inflexibilidade; dotar o usudrio de ferramentas, apoio e acompa-

nhamento que the possibilitem trabalhar de forma macs aut8noma; 

prestar assessoria e treinamento; e gerenciar os recursos de in-

forma0o clIstribufdos e integra0o corn o sistema central. 

3.1.6 Atividades do CI 

Para executar os servicos e atingir seus objetivos, o 

CI deve desenvolver as seguintes fung8es operacionais ou ativida-

des: consultoria, treinamento, assist8ncia direta, suporte tecni-

co, coordenagao de acesso a dados, planejamento e controle, di-

vulgag8o e promo0o, administragao e seguranca, avalia0o de no-

vos servigos e pesquisa de produtos. 

De forma basica, o CI deve atender as seguintes neces-

sidades rAo-estruturadas: recuperag%o de informag8es, andlise de 

dados, computagao eventual, rnodelagem e simulacto, relatorios as-

sistematicos, sistemas de apoio a decisZo, computagZo pessoal e 

prototipagao. 

Por outro lado, pode-se definir como apropriados para o 

CI, os sistemas: 

a)nio criticos para o usuirio ou empresa e que estejam de acordo com o PDI, 

b)que tenham dados contidos, isto e, criados peio usuirio ou extraidos de 

arquivos ji existentes; 	• 

c)que nio sejam criticos em relac5o ao tempo, 

d)que nio exijam requisitos de operack ou suporte muito grande; 

e)cujo volume de dJdos nio seja grande, 
f)que sejam operados em horirio normal da empresa; 
g)que estejam de acordo cam as normas de seguranca e auditoria da empresa, e 

h)preferencialmente sistemas que utilizem pacotes, principalmente para micros. 



Conaequantemonto, hA doterminadag tarefas que nAo devem 
ser atendidas pelo CI, quaffs sejam; 

a) criticas em relacio ao tempo; 

b) com grandes volumes de dados; 

c) corn muitos dados de angels dilerentec 
d) que envolvam batch e on-line ao mesmo tempo; 

e) que necessitem de expansiies muito grandes no futuro ou 

f) cujas falhas sejam fatais para a organiza4o. 

0 sucesso do CI est5 diretamento relacionado ao compro- 
misso da gerencia, tanto do usuario quanto do departamento ou se 

tor de sistemas de informa0o. 0 compromisso do setor de siste- 
mas de informaao 6 prover e eesegurer a efIciencia do CI nas se- 
guintes areas: pacotes, suporte pratico, depura0o, consultorla, 

suporte tecnico, banco de dados, educacto e treinamento, e ajuda 

permanente (apoio) ao usuario. A ger@ncia do usuario deve ser 
responsavel polo use correto do CI nas seguintes areas e aspec- 

tos: gera0o de relatOrios espontaneos, sollcitacZo de dados, 
privacidade de dados, conhecimento de sistemas, e pessoas para 
executar os trabalhos. 

3.1.7 Amblente do CI 

Para se ter uma visZo geral do amblente de um Cl, veja-
mos os principals componentes em termos de recursos basicos, 
quaffs sejam os recursos humanos, de maquina e de programas: 

a) Hardware: terminais de video, plotadores, memOria, discos, microcomputadores 

(isolados, redes locais ou em rede corn mainframe); 

b) Software: linguagens orientadas para o usuario final, consulta e recuperac5o 

de informac6es, modelagem, simulacio e planejarnento, processamento 

grifico, prototipagem, processador de textos, planilhas eletrOni-

cas, bancos de dados e acesso a dados; 

c) Recursos Hurnanos: apoio administrat.ivo, consultores de sistemas e especia-

listas de produto. 

3.1.8 CI x Estrutura Organizational 

Situar o CI na organizacto merece atencto especial e 
vem a ser um fator decisivo no seu exit° global. Para tal, con-
sidere-se que o CI deve ser parte integrante do setor de sistemas 
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de informa0o; o CI dove ter nivel hierarquico (status) igual ao 

da equipe de desenvolvImento de sistemas e dove ser acessfvel a 

toda organiza0o. Multo se discute acerca do conflito entre a 

fun0o do CI e a sua posicZo na estrutura da organIza0o. Contu-

do, o importante 8 buscar uma posIcAo harmoniosa entre o pessoal 

quo trabalha no CPD e o pessoal do CI. Isto pode ser considerado 

uma das premissas que garantird um bom infcio, pots e o pessoal 

do CT que taro a ponte entre o unArie e 8 !meson! do CPD. Eon 
preocupa0o em rela0o a subordina0o do CI na estrutura da orga- 

nizac'ao dove, para um melhor aproveitamento e clime organizacio- 

nal, ser definida como administrative ao setor do informatica e 

funcional ao nivel mais alto possfvel, no sentido de um apolo 

efetivo a todos os setores. Um CI é, portanto, normalmente sepa- 

rado do CPD traditional, sendo composto por consultores (especia-

listas) que clZo suporte aos usudrlos finals na selecAo e use dos 

equipamentos e programas para melhorar a performance na sua area 
funcional. 	Hd vdrias formas de se organizar um CI, assim como 
varIos 	os tIpos de equIpamentos e programas para sua imple- 
mentacAo; bem como diferentes responsabIlidades podem ser atri-
bufdas, tanto aos usuarlos finals quanto aos consultores. A or-

ganizacAo do CI nAo requer um grande ndmero de profissionais, po-

dendo iniciar com dots elementos e crescer lentamente, conforme 
as caracterfstIcas da empresa. As funcefes dentro de um CI ser'Ao 

estabelecidas de acordo com o tipo de atend1mento que se pretende 

oferecer. 

3.1.9 Beneffcios 

Pode-se avaliar os beneffcios por tres Angulos bdsicos, 
quals sejam o usuario, o CPD e a organIza0o. 0 usuario conta 
com a disponibilidade rapida da informacto, com ferramentas e 
equIpamentos para manusear os dados, alem de consultoria, o que 

faz com que as aplIcace5es taticas e estrategicas deixem de con-

correr com os grandes sistemas e, ainda, dd malor autonomia aos 
nfveis de tomada de decIso, possibilitando uma maior Influencia 

nos negocios da organiza0o. 0 CPD melhora o atendimento ao 
usuario, os servlgos prestados, a aJocacAo dos recursos de pro-

gramacAo e, ainda, reduz a manutencAo. A organiza0o, por sua 

vez, obtem um aumento de produtividade pessoal, com uma melhor 

utilizac%o do equipamento, malor velocidade na implanta0o de 

aplicacoes, o que acelera o retorno do investimento. 
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3.1.10 CI, a Realidade e os Fatores Crfticos 

0 conceito de Cl sur9lu da busca de solugbes pare pro-

blemas internos de file de aplicag6es perdentes, alta taxa de ma- 

nuten0o e insatisfa0o dos usuarios, que, a cada dia, queriam 

mais e mais recuperagbes de informacZo. Passados mais de quinze 

anos, sto evidentes as vantagens da sua implementa0o. Portanto, 

caminhar rumo ao conceito de CI constitui uma realidade cada vez 

mais palp6vel, principalmente pela linha de softwares concebidos 

e desenvolvIdos nos Ultimos anos, bem como pela queda dos custos 

e consequente disseminacto dos recursos de maquina, sobretudo os 
microcomputadores. 

Embora o surgimento do CI seja relalivamenLe recenl.e, a 

sua evolug'So constante proJeta -o pare alguns rumos que, se o tor-
nam mats atraente e completo, tambem the conferem maior complexi-
dade e aumentam sua Area do contato corn o CPD traditional. A li-

gagZo micro-mainframe, as redes de equipamentos, o acesso pelos 

usuarlos aos dados da empresa pars simulagns, automacZo de es-

critorios, terminals inteligentes, ligagZo de micros e servigos 

publicos, sZo algumas dessas tendencias. Na area de integragZo 

de dados, o banco de dados relational e a ligagAo de micros 16 

bits ao mainframe dedicado ao CI sZo as solugns que estAo mats 

definidas, atualmente. Os fatores crfticos pars o sucesso sZo: 

apoio da diregZo da empresa; as pessoas sAo mats importantes do 

que softwares ou equipamentos; a boa escolha dos primeiros usud-

rios; o CI deve ser uma Mosofia de empresa, com a participagAo 

de todas as areas; e o CI deve manter o controle das atividades 

de seus usuarios. Se esses fatores forem atendidos, nAo ha ga-

rantia de que o CI sera bem sucedido, mas se algum deles nAo for 

cumprido, 6 certo que nAo se obterd sucesso. 

A discussto do conceito Iniclal estabelecido pela IBM 

versus a pratica foi rnuito bem abordada por CARR (1987), onde 

compara, com propriedade, as discreptncias do concerto com a rea-

lidade. Considera-se, sobretudo, que a instalacAo de um CI 6 o 

infcio de um novo estilo de condu0o.(e visZo politico- adminis-

trativa) do ststema de informagefes da organiza0o. A evolucZo 

dependera da vlsZo que a organiza0o tem acerca do seu papel pars 

os objetivos e metas da empress. Planejar de forma adequada a 

introdugbo e difuso da tecnologia da informagto nas empresas pa-

rs ganhar produtiv1dade e compe' ltividade, por6m, nAo exige cut-

dados apenas no que se refere ao hardware e ao software. t pre-

ciso prestar atengAo, tamb6m, ao processo de apreenslo, rejei0o, 
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e algumas vezes ate de fobia A nova tecnologia por parte dos fun-

cionarios. As causas da resisttncia podem estar no mode de re 

sentir dominado pela maquina, na inseguranca e desconhecimento 

dinnto do computndor a ate magroo no rocoio do uma nova distribui - 
Oo de poder que a tecnologia poderd ocasionar dentro da organi- 

za0o. 	lnformatizar e criar sistemas de informacZo em uma em- 

presa, na verdade, d it muito alem da simples introdu0o de equl 

pamentos e programas sofisticados. t necessarlo criar toda uma 

nova mentalidade na organizacZo, atraves de um amplo procosso de 

treinamento e de um longo perfodo de aculturaao (FUJII et alit, 

1985; EXAME INFO, 1986). 

3.2 0 CI no Brasil  

Um rapid° exame na nova paisagem do mercado brasileiro 

indica a enfase especial dada pelas "software-houses" As possibi-

lidades abertas pelas necessldades dos usuarlos finals. Alem da 

ampla linha de softwares de apoio, mais voltadas aos tecnicos, 

existe clara premencia por pacotes aplicativos e por programas 
que propiciem a sua integracto (compatibilizacto). Isso prova o 
acerto da politica de atendimento ao usuario (MOTTER, 1987), an-

tes alienado e frustrado, hoje ativo e interessado, demonstrando 
um nivel de conhecimento cada vez maior e assumindo, definitiva-
mente, sua importancia no cendrio da informatizacto das nossas 

organizaceles. 

Naturalmente, o CI no Brasil deve ser visto de uma for-

ma mais realista, na procura de um modelo mais apropriadu e que 

considere as diferencas de custo e beneffcio e a cultura Informa-
tica dos usuarios. Assim, a assertativa utilizada pelos dissemi-

nadores do CI segundo a qual o custo é um fator secundario, no 

nosso caso d considerado um fator relevante. Deve-se considerar 
as diferencas basicas entre a realidade do nosso Pals e a dos Es-
tados Unidos da America, em termos de custo de hardware, comuni-
cacE5es e de software, invalidando parcialmente a premissa basica 

da IBM na sua estratdgia do "desperdicar" recursos de maquina pa-
ra economizar no custo de mto-de-obra,especializada, acelerando o 

desenvolvimento de aplicativos. No Brasil, a observacto fica 

mais contundente se extrapolarmos para a preprla necessidade de 

informatizacto de alguns processos. As projece5es de necessidade 
de aumento de recursos de hardware com a utilizacto do CI podem, 

As vezes, afastar a tentativa ou desejo de sua implentacto. No 

entanto, nto podemos nos esquecer de que se esses niimeros assus-

tam hoje, a realidade atual tambem nto era sequer imagindvel ha 
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poucos anos atres. 

t preciso, ainda, considerar-se as caracterfsticas tf-

picas da sociedade brasileira, tanto de ordem comportamental, 

quanto pela instabilidade de regras do nosso cotidiano. 	Essas 
condicbes normalmente so vistas como um impedimento para a im-

planta0o de sistemas tradicionais e estruturados. 0 baixo grau 

de defini0o formal do processo, principalmente com a falta de 

tradicto de organizaclo e o alto grau de improvisacn, alóm de 
uma situa0o institutional menos favorAvel, Pazem do CI quase uma 
necessidade, independentemente de outros fatores, como instrumen- 

to de mudanca organizational. Ate mesmo por isso, que o modelo 

de CI deveria sofrer adaptac6es na sua implantacto no Brasil. De 

qualquer forma, muitas empresas je estto em plena fase de implan-

tacZo de Cl. Excetuando-se as multinacionais, as demals expe-

riefncias originaram-se da necessidade de solucionar graves pro-

blemas de relacionamento entre CPD e usugrios, e da reabsorcao do 

comando do processo de informatizacao da empresa que, em alguns 

casos, ja apresentava um quadro cadtico com a aquisicao e use in-

discriminado e nao coordenado de micros, absolutamente sem o con-

trole ou o conhecimento do CPD. 

3.3 A SI Identificada coma um CI  

A SI abrange cinco grandes atividades: trelnamento de 

pessoal, assessoria ao usuario final, desenvolvimento de pequenos 

sistemas, edicao de textos e consultoria externa as SI das orga-

nizactes subordinadas a sua. Como o EB 6 organizado hierarquica-

mente, somente a SI de ponta nto exerce esta Oltima atividade. 

HA uma discussao conceitual forte (e isso evldenciou-se quando da 
realizacao do palnel citado inicialmente), quanto as atividades 

do Cl. Refere-se, essencialmente, a se o CI deve ou nao desen-

volver pequenos sistemas para o usuario final. No EB, adotou-se 

o seguinte critdrio: todo sistema de simples desenvolvimento, a 

SI desenvolve o primeiro (e tao somente o primeiro) em conjunto 

com o usuario. Já aquele sistema de comprovada dificuldade para 

o usuario final, a SI desenvAve e caloca a dIsposicao. 	Entre- 

tanto, este dltimo fica sujeito a uma ordem de prioridades, en-

quanto o primeiro 6 sempre resolvido de imediato. Este 6 o dnico 

ponto em que poderia haver uma divergancia conceitual. Contudo, 

o encaminhamento dessa questa() pelo EB parece o mais acertado, 

pots o usuario fica mais tranquilo no desenvolvimento das suas 

primeiras necessidades e vai adquir1ndo auto-confianca para as 

proximas ideias e desenvolvimentos. 
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vigto do EB, com  rela0o a miCroinformatica, já foi 
abordada no capitol° 2. Contudo, considera-se importante ressal- 

tar quo a ma definiclo de SI 6 to somente uma forma mIlltar de 

denominar um Centro de InformacZo. Para identificarmos isso, 

Basta uma comparacto de toda caracteriza0o desenvolvida no item 

3.1 corn as Instruc3es Gerais pare o Sistema de Informaoto -  do 
Ex6rcito - IC 2010 - SINFEX (MINISTNIO DO EXtRCITO, 1386). 	A 
diferenca d somente lexical, uma vez que o vocabulario militar 

pleno de particularidadeel Simplesmente Coda a essOncia 6 a mes- 
ma: facilitar a vide do usuario final, disseminar os recursos e o 

use da informatica, aumantar a volocidade de resposta e, por con - 
seciudncia, tornar o processo de tomada de decisZo mais eficiente 
e eficaz. 	Ainda, dar ao recurso humano tarefas "ma ' s nobres e 
menos bracais" do que grandes planilhas preenchidas com ldp1E; e 
mdquina de calcular, durante 10 dias, repetindo-se todo meg o 

mesmo processo. Essa conclic%o de semelhanca entre o conceito de 

CI e a SI preconizada e criada pelo Exercito, mesmo que A margem 

da existencia de tais conceitos, imp6e a necessidade de atencZo 

para todo o suporte referencial existent° a ease reopeito, pots 

isso permitird vencer etapas sem esforco, apenas com o aproveita-

mento das experiOncias jd vivenciadas e cientificamente relata-

das. Assumir tais premissas 6 fator crftico de sucesso num espa-

co de tempo bem menor do que o esperado a priori. ± tambom fator 

de amplia0o do forum de debates sobre os seus problemas, bem co-

mo sobre as suas solucties. Exemplo disco, tem-se no presente es-

tudo, por duas vezes: primeiro, quando da proposicto da metodoIo-

gia de pesqulsa e a surpresa da descoberta dos relatos de CAMP-

BELL 8 STANLEY (1976) e segundo, quando da identifica0o de todo 

um referencial sobre mudanca organizational planejada (GUERREIRO 

RAMOS, 1972-81 e CARAVANTES, 1982-85). De alguma forma, no son-

tido pessoal isso quebrou a originalidade do estudo proposto. 

Entretanto, isso so enriqueceu o estudo proposto, pots deu um su-

porte pleno, bem como reforcou a validade da idela inicialmente 

concebida. Portanto, ao Exercito Brasileiro cabe a adoOo de 

premissas claras e objetivas no sentido de identificaco das suas 

SI com o conceito de Cl. E isso riMp somente a nivel de adminis-

tra0o central (D Infor), mac tamb6m, a nfvel nacional, a fim de 

propiciar o enriquecimento referencial de todos os que atuam nas 

SI. 

Pode-se afirmar, portanto, que o EB est6 no rumo certo, 

tratando de um tema que tem um fundamento peculiar, com uma rela--

tiva testagem, oferecendo um referencial adequado para uma deoi- 
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slo mais apurada sobre os reflexos de sua aplicacto, sem incor -

rer em alguns dos obstaculos do process°. Considera -se fundamen-
tal para tal, a discusso e troca de iddias, tanto a nfvel tdcni-

co quanto a nfvel de usuario, o que permits uma troca de informa-

c3oc o experiOncias e possibilita uma malor Interacao do cultura. 

Naturalmente clue, ciente de todo este referenclal, a tendencla 
de que se tenha - no EB - um processo bem mais dinamico e com 

bons resultados, uma vez sue ha uma total identificacao das pre-

missas de CI com as da SI projetada e ora em implementa0o. Ha, 

inclusive, a previso de est8glos, com o primeiro mendo dettgios, 
dades isoladas, o segundo de redes locate e o terceiro, numa in-
tegracio total, corn o "gerente da rode local" emulando terminal 

da administracn central (em Drasflla), 
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4. MUDANCA ORGANIZACIONAL PLANEJADA 

Este estudo foi elaborado com o intuit° de enriquecer a 
abordagem do pilar recursos humanos na atIvidade de microInforma- 

tIca no 2mbito do ExercIto Brasileiro. Considerou-se, como pre -
missa para a realizaclo deste eaforgo, que os outros does princi-

pais Wares de sustentac2o desse processo - recursos de magulnas 

e programas - ja est2o plenamente contompladoJ no nosso universo 
de trabalho. Tambom, e prIncipaImente, esta ref1e0o possibilita 

a viabilizacIo de todo processo preconizado, uma vez que do homem 

dependem as efetivas at es no sentido de sue implementagto. 	A 

bibliografia consultada acerca de politicas e estratdgias de re-

cursos humanos, nto so contribulu como direcionou para a elabora-
Oo de uma vis'5o mais clara e rica para os pressupostos da poli-
tica adotada (ou a ser adotada) pelo Min1sterio do Exdrcito, 
principalmente no que diz respeito ao seu quadro de informStica. 

ApOs trOs anos de labuta na realizaco de uma interven-
Oo tecnico-administrativa, entre estudo de campo, planejamento e 
execu0o, onde foram trabalhados tanto os aspectos de mzquinas e 
programas quanto os de pessoal, faz-se premente uma firme refle-

xAo sobre a politica de pessoal adotada e alguns dos seus pressu-
postos bdslcos, ainda a tempo de redirecionamento. Naturalmente 

que reflexOes foram feitas antes de adotada a atual politica, po-
rem talvez riZo t%o ricas como as realizadas para a elaboracto 
deste capftulo. E d isto que realmente obriga A sistematizacZo 
das diversas iddias abordadas nestas reflex6es, no sentido de 
procurar dar uma contribui0o ao Estado-Maior do Exercito para os 
seus planejamentos do futuro (imediato e mediato). 

A bem da verdade, a base de toda idela fol o relatorio 
NORA 8 MINC (1986). Trata-se de um trabalho elaborado de 1976 a 
1978 por encomenda do governo frances, na busca de definic3es de 

um futuro melhor para a sua sociedade. t uma contribulcUo refe-
rencial, a nfvel macro, para a proposta de estudo que acabou sen-
do delineada e implementada, uma vez que avalia um perfil atual 
da sociedade francesa, anal1sa toda a conjuntura e parte para o 
estabolecimento de linhas de acAo para se atingir a curto, medic) 
e longo prazos, uma consciOncia e um nfvel de atividade e de so-
ciedade melhor em todos os sentidos. Passados dez anos, j6 se 
observam os resultados concretos de uma reflexto consciente rea-
lizada por um povo que, hoje, conta com um parque escolar insta-
lado de mais de 15000 m1crocomputadores, com cerca de 40000 pro- 
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feasores treinados, numa relac%o de 1 microcomputador para, no 

mis4imo, GO olun6o. Inopiramo-nos of para buscarmos - com con - 
fianca - uma reflexo a nivel de instituicto que podera servir de 

oxemplo para outras organizace5es do nosso Pals. 

Al9uns conceitos 	preconizados por DRUCKER (1973), 

permitem-nos certas afirmace5es sobre a realidade operational dos 

conceitos hoje em viOncia na maioria das organizacbes, porem que 

podem, certamente, perdurar como premissas para as acOes aqui 

prdconi,adtn. Nye no pods comecar uma atividade, de planejamento 
ou de implementa0o, sem ter uma clara teoria das organizaons 

para delinear suas decIse5es e suas ace5es; ou seja, uma teoria 

clara e simples da organizacto (n%o uma intui0o1). 0 descuido 

ou a desconsidera0o da 6tica dos diversos nfveis da organiza0o 

em rela0o ao seu prop6sito afeta o todo, na maioria das vezes. 

Um dos aspectos bastante significativos 6 o de que a organiza0o 

requer continuidade. Como atingf-la? Pela impessoalidade? 	Ou 

pelo carisma? 	A princfplo, a posit o 6 contra o unico dono da 

verdade. 	As decisoes esto interligadas por informacbes e acon- 

tecimentos de todos os nfveis; hd uma participac%o coletiva na 

decisZo, mesmo que implfcita. Daf, a premente necessidade da vi-

so e da compreenso comum, da unidade de dire0o e de esforco de 

toda a organiza0o. Uma consideracZo para estabelecer a missllo e 

a finalidade da organizacZo, no caso das SI, 6 a satisfa0o do 

desejo do usuario final. Dal, definir quem 6 o usudrio final 6 

uma necessidade primeira. Quem 6 o nosso usudrio e quem ele de-

veria ser? Onde est6 o seu usu6rio? 0 que necessita o usudrio? 

0 que 6 de valor para o usudrio? 

Para tanto, deve-se saber o momento certo de perguntar: 

o que 6 o nosso servico? Qual 6 o nosso proposito? Ou, princi-

palmente, os momentos, pois a avalia0o deve ser continua e per-

manentel Pode-se partir do quo deveria ser o nosso servico: ob-

jetivos mtIltiplos, claros, especfficos e operacionalmente efica-

zes; iniciando pelo estabeleclmento de um objetivo de estrat6gia 

basica (em que se concentrar). Naturalmente, surgiro pontos 

passfveis de discusso: avaliacto da deciso; investimento em 

pesquisa; pesquisa do usudrio; copiar iddias boas (recrutamento, 

treinamento,etc); bem como atencAo para o lado social. A aten0o 

para o lado social 6 a que macs tem apresentado deficitincias nos 

tlltimos sistemas adotados para gerir os servicos. 

Fundamental importtncia deve ser dada para a traducZo 

da misso e a finalidade em objetivos (estrategia fundamental da 
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organiza0o). Os objetivos sZo a base para o trabalho e atribui -

Oes, porom quern os operacionalizo? A grande quostto d certa-

mente como transformar os objetivos em trabalho, ou seja, a pra-

tica. Os objetivos sZo direcOes, compromissos, meios para mobi-

lizer os recursos e as energies da empresa pare que se construe o 

futuro. Deve-se, contudo, ter ateng%0 para os reflexos da imple-

menta0o daqueles objetivos que dernandem inovage5es; no somente 

no futuro imodiato como no modlato. 

Um outro lado da questZo 6 a manuteng%0 da capacidade 

de atrair pessoas bem qualificadas, capazes e ambiciosas. 	Isto 

requer toda urna estrutura e uma estrategia de recursos hurnanos 

que, em muitas organizag3es, nZo so bem dimensionadas, o que 
causa quedas series e W5o to facets de recuperar. A institui0o 
em questZo tem sofrido este tipo de processo. Porem, a questo 

rAo 6 sentida devido ao porte da institui0o e, tambem, devido ao 
fato de No se ter atenco especffica para este horizonte: ofi-
dials do EB, quando prontos para exercerem corn maturidade uma 

fun0o, so licenciados (em todos os nfveis e por motivos diver-
sos, porem todos contornavels). Por fim, das contribuig6es de 
DRUCKER (1973), o reforgo acerca da importAncia do planejamento 
estrategico - urna atividade de raciocfnio, andlise, imagina0o e 
julgarnento - no sentido de antecipa0o do futuro, preocupando-se 
corn variaveis internas e externas, corn inovagt5es e, prtncipalmen-
te, corn a pesquisa e a formag%o de recursos hurnanos para aquele 
novo contexto. Sem pessoal capacitado, nada sera executado corn 
sucesso! 

t essencialmente no sentido de enfatizar a questAo ine-
rente a recursos humanos versus mudanga organizational que venha 
a ser tentada, quo se langa a interrogagZo de COZIER (aped CARA-
VANTES 8 BRETAS PEREIRA, 1985, p.5): 

Como pode uma nova forma de comportamento, que ofereGa 

respostas satisfat6rias a um determinado problema enfren-

tado pelo individuo, ser,efetivamente adotada por ele ? 

Tem-se aqui urna certeza: a nova forma certamente sera 
adotada por ele. A questZo seria interpreter os fatos para le-
venter como e, ent'go, repassar o conhecimento do fen8meno. Sim, 
esta questo no 6 largamente discutida. E por que? Qual o per-
centual da populag%o ativa que riZo acredita em mudanga? E sendo 
assim, como N.ro acreditar em mudanca interior? A maioria no 
acredita, efetivamente, que possa refletir e analisar situag8es 
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corn a finalidade de assumir novas postural e atitudes. EstAo en-

ganados, nAo estAo? 

0 °spirit° critic° est6 em todos n6s, o que acontece 6 

que temos tantos valores intrfnsecos que policiam nosso poder de 

crftica, 61.1 que ngo pormitem que as externemos. Basta ver a ad - 
miragn que todos tem por quern diz sempre o que quer! NAo 46 as- 

sim? Da mesma forma, nas instituticbes maiores: tem-se que apre-

ender todo o processo organizational, em siIencio. A aprendiza-

gem deve ser consciente, caso contr6rio, estamos sempre sujeitos 

a turbulencias, de toda ordom e porte. Deve-se saber apreender o 

processo e saber coma nele participar. Como tirar proveito deste 

aprendizado 6 um proximo passo. A capacidade estrategica j6 nAo 

sAo muitos que a tem, porom julga-se ainda, que pelo mesmo motivo 

nAo se tem oportunidade de desenvolve-la. E nds mesrnos cortamos 

as oportunidades, achando que nIo temos condiceies de participar e 

de opinar no processo. Por tudo isso, d que se deve concordar 

corn FREIRE (1979), na sua afirmacAo de que a capacidade de auto-

reflexAo e a constante busca do ser human° 6 a raiz de toda a 

aprendizagem. 

Nesse sentido, uma prove de direcAo certa 6 a troca de 

experiencias e as interacOes cada vez mats intensas que tem ocor-
rido a nivel mundial, tanto academico-cientffico quanto em todas 

as areas pdblicas e privadas. t logic() que se tem restriceies 

quanto a uma afirmacAo forte assim, alguns diriam demagOgica, po-
rem acredito que estamos num rurno melhor na busca de atitudes 

contra o caos por tantos previsto. 

Entra aqui a questAo que envolve racionalidade substan-

tiva versus racionalidade funcional (GUERREIRO RAMOS, 1981; CARA-

VANTES, 1985), a qual est6 estreitamente ligada A capacidade de 
abstracAo do homem. Tamb6m, de certa forma, ao conceito de quern 

sabe avaliar uma situacAo nAo so nos aspectos imediatos, alas me-

diatos e de Angulos mdltiplos, contemplando todos os interesses 

em jogo, tanto os da humanidade quailto os do meio ambiente e to-
dos correlatos. Considers-se esta questAo como a essencia nesse 

processo preconizado de melhoria da politics e da estrategia de 
recursos humanos no Ambito do Ministorio do Exercito. Talvez 

fosse possfvel so estabelecer urns linha de andlise onde a racio-

nalidade substantiva fosse inerente ao ministro e as diversas ra-

cionalidades funclonais inerentes aos chefes de departamento. Ou 

melhor, a racionalidade substantiva como sendo a diretriz estra-

tegica e, por sua vez, a funcional como a diretriz de implementa- 
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c&) e operacionalizaac). 

A mudanga organizacional planejada (CARAVANTES, 1982) 

pode ser um bom caminho na tentativa de se atingir um patamar me- 

Ihor do quo o atual. Na conduao da mudanca de uma area de atua- 
00 de uma instituigZo (Ministdrio do Exercito) tem-se uma nftida 
sensa0o de realiza0o ao verificar resultados altamente positi 

vos e rapidamente transmItidos e repassados. Isso lembra bem do 

perto todos estes conceitos ate certo ponto pouco abordados e di- 

fundidos, o quo so reforga e gratifica todo esforco, bem coma - e 

principalmente - valorize nossa atitude. Esse é o sentido: ligar 

estrategias com operacionalizac%o, buscando um ambiente melhor e 

uma funcionalidade e produtividade maiores. Cabe lembrar clue, no 

presente estudo, no se ocupava nenhuma posictio estrategica, mas 

sim um posto onde se teria o direito de per.sar, apenas de 

executar. Pordm, avistou -se a solu0o e hoje ela d uma realidade 

assumida e implementada. Acredita-se no processo de mudanca or-

ganizacional planejada, enquanto um processo permanente e conti-

nuo de avaliacZo. 

A este proposito, GUERREIRO RAMOS (1981) estabelece to-

da uma propos10o acerca de uma reconceitua0o da teoria das or-

ganizac6es, onde aborda um modelo de andlise de sistemas socials 

e de delineamento organizacional de multiplos centros, com enfase 

na questo da razo (racionalidade substantiva versus funcional). 
Ainda, ressalta as oportunidades para uma transforma0o social 

revitalizadora, bem como que a variedade de sistemas socials 

constitui qualificacao essential de qualquer sociedade, que deve 

ter respostas para as necessidades basicas de atuallzacto de seus 

membros. Passamos a abordar alguns aspectos relacionados - de 

alguma forma - a politica e estratdgla de recursos humanos, que 

se destacam na sua obra. 

Numa abordagem efetivamente descompromissada com a rea-

lidade e com os tedricos atuais e passados, GUERREIRO RAMOS 

(1981, p.1) inicia com a cita0o de Knnes: 

...finesse de conta que o certo e o errado e o errado 

e certo; porque o errado e util e o certo nao e.. 

Isso realmente nos afeta! E com isso, quantas 1d8las nos ocor- 

rem? 	Como podemos identlficar, nessa frase, as premissas de um 

comportamento? E de sociedade? E de economia? 	E de rela0o no 

mundo contemporaneo? 	E de pessoas beirando o sdculo XXI? 	Com 



certeze, isso dd o que refletir. 	Aldm diem°, di o que ee in- 
dignar, pots ve-se coerencia e rela0o com o cotidiano. Por6m, 

mais do que isso, as palavras est'No of a exigir uma ac'go! Logo, 

dove-se iniciar, de alguma forma, essa atividade no sentido de 

construir, polo menos no nosso horizonte de atua0o, algo melhor. 

A questo da prevalesconcia da comunica0o sistematica-

mente distorcida 6 consequgncia do domfnio da racionalidade ins- 

trumental, o que passa a ser assumido como "normal", ou seja, um 

valor assumido com naturalidade. Tudo isto 6 ou no fruto do ma- 

nipulacZo? Ha ou nto grandes e estrategicos interesses em jogo? 

Sao questefes sempre colocadas e sempre deixadas A margem. 	Isto 
traz A tona a abordagem da "deculturacZo" humana, esquecendo e 

passando por cima de todo um referential construfdo ao longo da 

histOria, o que d uma das dendncias de efelto - talvez riZo origi-

nal - quo se apresenta com a propriedade de um "esc5ndalo", uma 

vez que realmente o que se tem feito 6 trabalhar com referenciais 
imediatos, proximos e quantitativos, esquecendo experiencias e 

referenciais anteriores. 

Na sfndrome do comportamento - "a ofuscacZo do senso 

pessoal de criterios adequados de modo geral 9 conduta humana" 

(GUERRE1R0 RAMOS, 1981, p.52) - localiza-se uma explicac'go para a 
passividade das pessoas? E para todo o arcabouco de policiamento 

dl sua mente e das suas atitudes, quaffs sejam os seus preconcei-

tos? E disso decorreria a sua incapacidade cada vez maior de 
abstracio e vis'ao do todo? Onde estaria a etica nesta sfndrome? 
E quanto aos aspectos da vida humana, quem -- e que teoria da or-

ganiza0o - sera capaz (sensfvel) para lidar com esses aspectos 

nos contextos a que pertencem? 

Como poderia ser trabalhada a a0o da polftica cogniti-

va (tecnica de persuasZo), em termos da nossa realidade? Since-
ramente, fica um pouco diffcil o exercfcio de viabilizar uma acZo 

nesse sentido. 	Aqui, aceita-se a afirma0o do autor de ter a 

inspiraco mais a nivel de Estados .Unidos da America. 	Ha, na 
America Latina, toda uma preocupaco com rela0o ao controle, o 

que impede relativamente a pratica nesse sentido. A propria crf-
tica do cidacno comum 6 distorcida, uma vez que ou trabalha e so-

brevive ou Ora para agir e 6 identificado. Com  formacZo e edu-

cacZo considerada "despesa" nos orcamentos governamentais? Onde 

entrarlam as metas do trabalhador em tudo isto? Aqui ha choque 

entre organiza0o o individuo, com a submisso de quern? Como 

funcionariam os criterios de reciprocidade, redistribuicZo e 
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troca entre nos? 0 egoism° e outras caracterfsticas enraizadas -

ha pelo menos 2 sdculos - cederiam quanto a esses criterios? Nto 

se ve o princfpio da "abundtncia" vencendo o princfpio da "escas-

sez", o que aumenta a concentracto do poder. 

A persistent° falta de exame da teoria organizacional 
ate aqui vigente a uma afirmacto consistente e que realmente im-
pressions pela sua firmeza e proposicdes subeequentes, em termog 
de diretrizes pars uma acto corretiva, nos seus mdltipios aspec-

tos. Ainda, a questto da atuacIo do indivfduo e das condicbes de 

auto -desenvolvimento e de "auto-aproveitamento" do indivfduo gtio 
muito bem abordadas no sentido de preservacto e incentivo do seu 
lado pessoal e criativo. A sua proposta de sociedade multicen- 

trica serve para aumentar o nosso desconforto, pots quando pensa- 

vt-Se que Me feria UM dotgrminado caminno a t@ntar trilhar para a 
construct° de um mundo melhor, passa-se a observer e a abstrair 
mais alguns milhares de ideias e disttncia no sentido de conse-
gui-lo. Porem, sobretudo, clareia muito nosso verdadeiro refe-

rencial e a nossa verdadeira dimensto, numa 11cto do que é real-
mente buscar uma abstract° de pensamento, desprovldo dos valores 
mats fortes da econom1a de mercado, a qual esta ramificada em 
nossas iddias, como se fossem premissas. 

Surge, aqui, a oportunidade para a questto objeto ver-
sus sujelto da aprendizagem, vista sob o angulo da realidade con-
creta atual. t crftica, pots embora avistemos directes alterna-
tivas, continuamos a ver acontecimentos predominantemente "obje- 

tos". 	Lembra a questto de treinamento versus desenvolvimento 

(CARAVANTES, 1985). 	is uma questto quo devemos procurar, corn° 
agentes, alterar. Temos, antes, que nos convencer da nossa po-
tencialidade e capacidade para fazermos isto. 

Enfatiza CARAVANTES (1985, p.5): 

• 	 , 
propiciar condicoes de se desenvolverem a si mesmos.... 

Contudo, esta proposta de mudar do treinamento para o 

desenvolvimento, faz surgir algumas questtes, tail como: 

- como alguem conseguiria se insurgir contra os atuais pressupostos do ambiente 

das organinOes? Alguns at iniciam uma tentativa. Porem, a •udana ocor- 

reri quando um time completo de 'mudadores' for formado e ocupar posi66es es- 

trategicas e fortes (a ideia de formar 'massa crftica'); 
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- nio se pode chamar 'transferincia de tecnologia' alga que se compra sea nem 

possuir tecnicos habilitados a testar e aprovar. Normalmente, nos pacotes de 

'compra de tecnologia', tem -se embutido algum tipo de treinamento. 	Ou seja; 

e mais 'embutimento' de tecnologia; e 

- a atual forma de desenvolvimento da tecnologia, que e o suporte do futuro 

pr6ximo, ngo tem dado intenck7,es de mudar os seas valores ou paradigma. Isso 

ngo torna as coisas otimistas! 

MANNHEIM (apud CARAVANTES, 1985, p.111), destaca: " este 
6 a dura realidade da maioria", ou seja, o homem troca a sua opi-

nio pessoal pela que d treinado para ter ou expressarl Quem sa-
be a receita para todos seria: VAMOS MARI Somente buscando no-

vas alternativas, com criatividade, 6 que se podere acertar o ca- 

minho. Talvez essa questWo s8 P61155 M644  ieVhhtacia num 16661 ftele 

n'ao se fele mais em atingir determined° patamar em relactio aos 

valores ditos antigos, ou seja, nos 'Daises ditos "desenvolvidos". 
1,Mo se conseguire nunca pensar ou agir desta forma sem antes von-
cer nests formula com valores antigos. Por que nao se vence? 
NMo ha estrutura para a mudanca. Porem, precisa-se de estrutura 
para este mudanca? i logic° que nZol Quem determinou que para 
atingir C precisamos de B? Seguramente, alguma forma diferencia-
da ha para se passer diretamente de A para C (a iddia sequencial, 
linear, 6 um dos mais serios impedimentos na busca do nosso de-
senvolvimento). E esse d o nosso desafiol Observe o preprio 
exemplo desta pesquisa, e very que 6 a vitOria de um desafio so-
bre uma estrutura e um pensamento secular: mas como falar em 
ano 2000 corn pessoas que seguem regulamentos de 1900? Contudo, 
pare tal 6 que devemos investir pesado na prepara0o de recursos 
humanos e em muita reflex'go e acZo em termos de pesquisa, na bus-
ca de formes efetivamenta melhores e mats humanas, mais substan-

tives na sua essencia. 

Em termos de organiza0o como um todo, e das atividades 
inerentes tanto ao planejamento &strategic° quanto a sua opera-
cionaliza0o, a obra MUDANCA: Avalia0o de Estrategias de Renova-
Oo Institutional (CARAVANTES, 1982) apresenta um caso de aplica-
c'a'o pratica, relacionado com a EMATER, uma organiza0o national. 
Isto serve, seguramente, come um referenclal que este ao nosso 
dispor e que nZo deve ser negado nem esquecido: deve servir de 
base para provaveis planejamentos de mudanca. 

Apds todas essas consideraceies, chega-se por fim - e 
propositalmente - ao homem. Naturalmente, pois 6 nele que resi-
dem as explicac3es finals e, acima de tudo, todas as finalidades 



41. 

deveriam estar voltadas para ele. Algumas quest6es que surgem de 

imediato: 

-as organiza;Zes dio importincia para ideias potenciais de cada individuo? 

- sera que, a esse respeito, estamos numa fase de transicio positiva? 

- o que tem sido feito para alterar a natureza humana? 

A teoria administrativa 	pode legitimar amplamente a 

racionalidade funcional da organiza0o como tem feito. 	Antiga- 

mente, havia escassez de bons materiaia e de servicog elementa-
res. Pork, um esforco no trabalho era tdcnica e socialmente ne - 
cess6rio, e mesmo inevitavel, o que nU 6 verdadeiro hoje. Hoje 
as necessidades do homem IA° alem do simples nivel de sobreviven- 

cia. 0 Darwinism° Social, que tem tradicionalmente validado a 

teoria e a prAtica administrativa, tem se tornado desatualizado 

em relacAo As circunstencias. A questAo 6 tentar reavaliar a 

evolucAo da teoria administrativa, abordando modelos de homem co- 

mo ponto de referencia, como o faz GUERREIRO RAMOS (1972): 

- Integraao dos interesses dos empregados e dos empregadores, ate que ponto 

isso era julgado viivel, e se era, como operacionalizar? 

- Atmosfera de crise rodeando as organizac6es contemporineas: que reflexo tem 

essa constataao nas organizaaes? E a que se tes feito es relacio a isto? 

Tem sido o suficiente? 

Considera-se importante a abordagem de GUERREIRO RAMOS 
(1981), de que nos dias atuais uma teoria administrativa incons-

ciente das suss implicace5es psicolOgicas dificilmente podera ser 

satisfatOria. Apds isso, enumera caracter(sticas do homem ope-
racional e do homem reativo, abrindo - no nosso entender - outras 
quest6es, como a enfase nos processos e nAo na estrutura. Talvez 

seja um dos problemas serios das nossas organizac6es de hoje e, 
ate, de amanhA. Ainda, a nAo consideracAo dos valores e da Otica 

no ambiente seguramente 6 uma condicionante importante do momento 

organizational que vivemos. Neste intuito, GUERREIRO RAMOS 
(1972) enfatiza que a administracAo das micro-organizace5es tem 

que ser vista como parte de uma estrategia geral gerada para a 
administracAo da sociedade como um todo. 

0 principal destaque 6 pela capacidade de reflexAo 

(abstracAo) e pelos valores eticos do homem parentetico sobre os 

demais modelos identificados e a forca que isso the da em relacAo 
ao todo. E a necessidade de se ter, cada vez macs, uma maioria 
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de parent4ticos? 	Teremos? Quando? Ondo? Por fim, a real no- 
cessidade de se realizar um trabalho efetivo de capacita0o e  di 

namiza0o do homem pelo homem, na busca de uma mente humana cada 
vez mais capaz de abstracMo e andlise e a consequente chegada a 

uma racionalidade substantiva vigente, como pressuposto de toda e 

qualquer racionalidade funcional existente. Com  isso, atingir-se-

ia novos tipos do padreSes e novos tipos de organizao6es. 

0 EB tem um quadro de pessoal significativo e bem trei-

nado, do qual um percentual significativo tem cargos de chelia ou 

execucao. 	No entanto, a alocacto de recursos humanos r4o segue 
diretrizes rfgidas quanto a regra: o homem certo no lugar certo. 

E, por isso, pode-se localizar um elemento com treinamento em  in-

formatica como chefe de um outro setor qualquer que nMo um dos 
tantos setores especfficos da area, os quais - muitas vezes - es-
tMo sem chefe. Como a estrutura d montada em cima de "chefias", 

a dinamica do setor depends - fundamentalmente - da Bur,  atuacMo. 
Ainda, uma forma armada que quer se dizer moderna e racional nMo 
pode se dar ao luxo de perder o seu pessoal, Justamente quando a-
tinge a idade de melhor aproveitar toda a experiencia adquirida, 
o que tem ocorrido com a maioria dos elementos do quadro de car-
reira em nfvel de chefia, quando atingem em torno de 47 anos. 
Ainda, o mesmo ocorre com os Oficlais Temporarios na faixa de 30 

anos. 

NMo se pode fazer a afirmativa: "como se pode consta-
tar, muito ha de comum entre a racionalidade substantive e a nos-
sa intervencao aqui descrita". Mas pode-se afirmar o mesmo de 
forma um pouco diferente: mesmo som ter conhecimento desse refe-

rencial de mudanca organizacional planeJada, o nosso trabalho te-
ve sempre, permeando nossas iddlas e atitudes, esse referencial. 
Isso d fator de motivacMo, pots mostra que se esta no caminho 
certo e que certamente este trabalho servira de exemplo pars que 
novas atitudes o iniciativas sejam tomadas no intuito de realmen-
te se atingir uma mudanca do todo. NMo se busca mudar o todo, 
mas sim as premissas, a estrutura, a organizacZo e o funcionamen-
to de uma area que apdia a todos: as SeeMes de Informatica do 

Exercito Brasileiro (ndcleos de apolo de informatica a todos os 
demais setores do qualquer atividade da organizacZo). 
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5. A INTERVENUO T±CNICO-ADMINISTRATIVA 

A interven0o tdonico-admInistrativa teve o objetivo de 

atingir um nivel de padroniza0o que possibilitasse a efetiva 

troca de experAncias realizadas nas diferenteo OM do ED. 0 pla 
nojamonto o a implementaao dessa intervencAo implicaram, a prio -
ri, em normatizagto. 0 EB tem dots pIlares baslcos: hierarquia e 

discipline. Ou soja, utiliza-se de regulamentos na base de suab 

acOes. Como a intervengto foi realizada no intuito de se obter 

uma maior padronizagto das atividades tdcnico-administrativas das 
SI, ha uma identifica0o com a Teoria da Burocracia, de Max Weber 

- ARON (1982) e CHIAVENATO (1976). A analogia deve-se as carac- 

tWAIM d2 turocracla! logal, formal, rational, ImpeggoAl 
hierarquica, estdvel, meritocratica, especializada, aut8noma, 

profissional e previsfvel. Analisando essas caracterfsticas bá-

sicas destacam -se: enfase na estrutura organizational, organiza-

c6o formal, comportamento organizational do indivfduo (ser Isola-
do que reage como ocupante de cargo e posi0o), incentivos tanto 

materials e salariais, prevalencia dos objetivos organlzacionais 

sobre os objetivos individuals, resultados almejados (maxima 
eficiOncia). A burocracia 6 deflnida por alguns tracos estrutu-

rals: 6 a organizacao permanente da cooperacZo entre numerosos 

indlvkluos, na qual cada um exerce uma funcZo especializada. A 

impessoalldade da funcZo 6 essential a natureza da burocracia, 

onde, teoricamente, todos conhecem - e agem segundo - as leis. A 
burocracia 6 um modelo de organizacZo apto para realizar racio-
nalmente o trabalho atraves de uma minuciosa divisZo de tarefas, 
baseada na especializacao funcional, que estabelece uma hierar-

quia bem delimitada, operando segundo um conjunto de normas e re-
gulamentos que definem os direitos e deveres dos seus partici-
pantes. Como se pode inferir, ha um prof undo vfnculo entre a es-

trutura da administra0o das organizacOes militares e a teoria da 
burocracia. A analise da semelhanca dos modelos permitiu uma ex-

pectativa favoravel da intervencZo. Considera-se, portanto, de-
vidamente identificado com o modelo burocratico o nosso proposito 

da interven0o. 

Tambem buscou-se, com a Interven0o, o estabelecimento 

de mecanismos que propiciassem a quebra dos elevados nfveis de 
redundAncia de atividades de desenvolvimento hoje verificadas. 

Tel intervencto Lot executada atraves da implanta0o do manual 

elaborado com base na experi6ncia bem sucedida da SI da 3a. RM, 
acompanhada da realiza0o de seminarios (proje0o de audio-visual 
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e debate) para sua divulgack. Em sums, o manual facIllta o inf- 
cio ciao atividades j6 dentro de uma linha geral de a0o, comum a 

todos as outras SI, propiciando uma padronizaao bem maior, 

abrindo caminho para um interc3mbio de experiencias mats frequen-

ts e significativo. A decorrente otimizacZo tecnico-administra-
tiva das atividades, alem da melhoria de eficigncia e eficScia 

(SHEIRMANN, 1984), abrira espaco para um maior crescimento e aper- 

feicoamento t6cnico. A discussto acerca do que se busca melhorar 
com a realiza0o da Interven00 requer uma analiee main profunda, 
uma vez que pode provocar distorcbes (de analfse ou de compreen- 

so). 	Objetivamente, seguindo NASCIMENTO (1972), consideramos o 

termo "eficiencia" orientado para processos e instrumentos - con-

duzindo a uma enfase nos motodos, tarefas, t6cnicas a normas, nu-

ma execucto mats rapida, com menor esforco e menor custo - en-

quanto o termo "eficacia" 6 visto como orientado para objetivos e 

metas - obter resultados adequados empregando os recursos dispo-
nfveis, no tempo esperado. Neste estudo, busca-se medir uma com-

binagto dos dais (SANABRIA, 1983). Ainda, essa preocupagto esta 

relacionada a fatores qualitativos e quantitativos, os quais po-
dem ser englobados para se verificar nfveis de produtividade, se-

guindo uma combinagto de eficiencia e eficacia, como apresenta 
BALK (1975): 

PRODUTIVIDADE = eficiencia e eficacia 

output 
	

output 

OU 

input 
	

padr6es 

Segundo STEERS (1977), tres tipos mais frequentes de conceituagto 

de eficacia podem ser integrados numa abordagem mais ampla e ade-
quada, pots sto complementares: a otimizagto de objetivos (paula-
tinamente otimizados a medida que as restric6es existentes sto 

idontificadas), a perspectiva sistemica (exams dos varios fato-
res que, dentro e fora da organizac?o, relacionam-se entre si 
afetando, de alguma forma, o esforco que a entidade faz para 

atingir os seus propdsitos) e a enfase no comportamento humano 
nas organiza0es (devem-se integrar os nfveis micro e macro da -

andlise para estudar como o comportamento de indivIduos e grupos 

contribui para se atingir ou nto os objetivos organizaclonais). 

Ainda, KATZ 8 KAHN (1978) afirmam que a eficacia organizacional 6 
a maximizacio de rendimento para a organizacto, seja por meios 

t6cnico-econ8micos seja por meios nto-economicos ou politicos. 
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5.1 A lnterven0o Propriamente Dita 

A interven0o constou da implementaoto de um manual com 

diversas atividades e conceitos preconizados, tanto a nfvel tec-

nico quanto administrativo. Para uma melhor compreens%o do ma-

nual (ApOndice), aborda -se a seguir, a sua apresentacIo, finali-

dade e abordagem do conteddo. 

0 Exmo Sr General Antonio S.L.G. Marsiglia, Diretor de 

Inform8tica do Ex4rcito, manifeutou a seguinte opiniUo a respeito 

do manual, om Fovereiro de 1988, Brasflia-DF: 

'No momento em que comecam a ser implantadas as atividades 

internas de informitica em nossas organizag6es miitares, quando 

ainda ha severa escassez de pessoal especializado; ha poucos, ou 

quase nenhum, documentos regulando essas atividades. Num momento 

em que se torna aspiracao impulsionar a utilizacao da informitica 

em beneficio da simplificaco, da rapidez e do rendimento das ati-

vidades mein de nossas OM, adquire valor inestimavel o trabalho a-

Presentado pelo C Infor 3.' 

'Todos os aspectos correntes, referentes ao use diario da ma-

quina, aos metodos e processos de trabalho, aos cuidados e ao zelo 

pelo servico e pelo material, so aqui tratados com propriedade, 

de maneira clara e objetiva, elucidando dUvidas e guiando o usui-

rio na obtenco dos objetivos desejados.. 

A finalldade 6 a de que a aplIcacto do manual permitira 
a Instrumentalizacto das SI, propiciando um maior grau de padro-

nizacto, dinamizacto e interact°, tanto no infcio quanto na con-

ducto das atividades. 

A abordagem dS-se atraves de: 

- uma Introducto: 

- um desenvolvimento, onde sto abordados, em ordem 

alfabetica, os assuntos pertInentes 9 Area de 

atuacto: e 

- um encerramento, onde sto apresentados alguns 
apendices corn; 

- Bibliografla de Refergncia para Estudo e 

Glossario de Termos Tecnicos e Conceitos 
B6slcos mals utilizados em InformStica. 
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A consolida0o destes items foi realizada no se<undo 

semestre de 1987, apos um ano e meio de estudo de campo e apos 

cinco reunites com os analistas de sistemas do Centro de Informa -

tics do Ex6rcito pars a Regia) Sul. Foi demoradamente discutida 
a forma de melhor aproveitamento do usuSrio, no sentido de recu-

peraao mais rapida da informaao desejada, tendo-se optado pela 

organiza0o alfabetica dos assuntos. Para uma maior precis&) dos 

assuntos tticnico-administrativog qug foram dosonvolvidog, pods-gg 
verificar o fndice do apendice, o qual foi elaborado coal diferen - 

tes chaves de acesso. 

• 
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6. A PESQUISA 

6.1 0 Problema 

Como obter uma melhor organizacto e um melhor nfvel de 

atividades nas SI do EB ? 

6.2 Objetivos 

6.2.1 	Geral 

Melhorar a eficiencia e a eficacia das SI das OM, via 

padronizaoZo das suas atividades. 

6.2.2 Especificos 

Elaborar um piano de padronizacto das atividades com 

micro e superrnicrocomputador em organizactes militares. 

Testar o piano elaborado, pela sua aplicacto pratica, 

atravds de grupo de experimentacto e grupo de controle. 

Padronizar as atividades tocnico-administrativas das SI 
do EB, permitindo a sua instrumentalizacto e propiciando um maior 
grau de dinamizacto e interact°, tanto no infcio quanto na condu-

ct° das atividades. 

Provocar a queda dos nfveis de redundAncia das tarefas. 

"Despersonalizar" as functes tfunctes independentes de 
pessoas). 

"Queimar etapas" pela adequacto ao manual elaborado Pa-
ra padronizar a conduct° tecnico-administrativa. 

Provocar a melhor alocacto de recursos (humanos, maqui-

nas e programas). 

Facilitar o infcio das atividades, numa linha geral de 

acto comum a todas as SI. 

Propiciar um aumento nas atividades com microcomputa- 
dor. 



Abrir caminho para as trocas de experiencias. 

Difundir e motivar para a informatica. 

Propiciar um aumento no eubstituicZo de atividadee ma -
nuais por automaticas. 

6.3 Hipftemes 

HI: A intervene o tecnico-administrativa provocar6 a 

molhorlo (qualitative o quantitativo) no comportomonto do indices 
e de relaceSes (nos SI do Grupo Experimental) de todos os fatores 
(variaveis) medidos. 

H2: A intervencZo tocnico-administrative implicard na 
melhor exploracZo de recursos (humanos, maquinas e programas). 

• 

(*) as hipateses nao sEo exclusivas (H2 esti contida ea Hi), contudo coosid2roo-se significative 

Mani-las separadanente. 
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6.4 DefintOo Operational das Variaveis  

Um minucioso estudo foi realizado para a seleao das 

varlaveis que seriam estudadas no ambito das SI, bem como no am-

bito das SecOes Usuarias (SU) dos servicos e equipamentos da SI. 

Na SI, chegou-se a um total de 81 variaveis levantadas, das quaffs 

um total de 68 permanecou para estudo efetivo, como mostra o qua-

dro 3, a seguir: 

t 
AROUND : SEOES DE INFORK4TICA (SI) 

VARIAVEL 
GRUPO 

! COHN 	 DESCRID 4 0 

IDENTIFICACaO!I.GM 	Didigo da Organizacio (Anexo i) 

!2.INiCIO 	Ndaero de aeses entre o recebimento e o infcio de use do equipamento (tabela2) 

!3.EOUIPAMENTO Codigo do equipaiento (tabela 3) 

!4.MISSZO 	Conhece o objetivo principal da SI (tabela 4) 

NORMAS 	15.PIE 	Conhece o Plano Diretor de Informitica 

!b.RECUSO 	Conhece as Noreas de Recebitento e Uso de Microcotputadores 

!7.USOPROG 	Conhece as Noraas para Uso de Prograaas 

INSTALAC6ES !9.CORRENTE 	Possui estabilizador de tensio eletrica 

!IO.AR CORD 	Possui aparelho condicionador de ar 

!II.PISD 	Possui o assoalho adequado (tabela 5) 

PESSDAL 	!12.PESSOAL 	Neter° de pessoas alocadas na SI 

!I4.TREINADO 	Nero de oessoas alocadas na SI cos treinaento na area de microinformitica 

!36.HABILITA 	Ndtero de pessoas dos outros setores da OM treinados vela SI 

!37.EFETIVO 	Ndtero de pessoas di ON que efetivatente utilizat o equipallento 

EDUIPAXENTO !15.MEMORIA 	Meteria principal (ea (b) 

!16.DRIVE 	Drives (n!) 
!17.IMPRESSORA Itpressoras (n!) 
!ffi.TERMINAL 	Tertinais (11!) 
!19.FITA 	Unidades de fita (streaaaer) (0!) 
!20.VINCHESTER ilinchester (n!) 
1 49.RESERVA 	Possui controle para reservar use do equipasento 
150.REGISTRO 	Possui controle para registrar use do equioamento 
151.VIZINHO 	Conhece outro usuirio que utilizajlesso sistema 

ATIVIDADES 	!B.ORG. FUNC. 	Possui manual de organizaao e funcionamento (as SI 

!I3.CURSO 	Realiza cursos de treinasento para as usuirios 

!21.PESSOA-DIA! Netero de pessoas que utilizaa o equipamento por die 

!22.DURA EXP ! Horas de utilizacio do equipatento durante o expediente 
!23.FORA EXP ! Horas de utilizacio do equ'pasento fora do expediente 

Observacio: as tabelas indicadas ao lado da descricio das variiveis, referee-se ao anexo 4 (tabulacio 

das respostas as vanivels autos) 
Quadro 3 — DefinicZo e DescrioZo das Variaveis das SI 
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	  ---+ 

ARQUIVO SE;GES DE INFORMATICA (SI) 
-( 

VARliVEL 
GRUPO 

! 	CODIGO 	 DESCRIc I 0 

ATIVIDADES 	!24,Aig SI 	Horas de dtilizmio do equipment° pare oanuteneio dos arquivos da SI 
!25.ARO 	Horas de utilizatio do equipamento para manutentio dos arquivos dos usuirios 	! 

!26.NORAA Op 	Possui noria para operacio e utilizacio do equipamento 

!27.PROO TRAB 	Possui prograsacio formal das atividades da SI 

!213.ESC 	&Intim contato cos os niveis de chef:as superiores 

!29.META 	Possui &etas a atingir (tabula 4) 
1 11.PRIPLEKA 	Possui controle dos problelas tvidenciados (tabela 1) 
1.31.0601 INSP 	Oue Orgio realizou inspesio na SI (tabela 8) 
!32.DATA INSP Hi quantos sews foi realizada a Ultima inspetio 

!33.CONO DIV 	Cost: sio divulgadas as atividades da SI (tabela 9) 
!34.AVALIA 	Realiza avaliacio periodica das suas atividades 

las.visITA 	Palliaa visita a extras Orliat lfil; 
1 38.0RIENTA 	Presta orientacio ao usuirio 

152.PESSOAHAB 	Possui controle do pessoal habilitado a utilizar o equipamento 
153,COMPARA 	Cospara as atividades automatizadas cos a antecedente manual 

! - 
!SOFTWARE 	!39.84SICO 	Qual o software bisico utilizado (tabela 10) 

!48.APLICATIVO Qual o software apiicativo utilizado (tabela II) 

!41.INTERNO 	Wilmer° de sistesas internos desenvolvidos 
!42.INTERNO A 	((Urger° de sistesas internos a desenvolver 

!43.SOBSTITOI 	Os sistesas internos desenvolvidos substitues atividades de rotina 

!44.RODAN 	Os sistesas internos desenvolvidos rodae em outros equipasentos 
!45.EXPANS110 	Os sistesas internos desenvolvidos persitem expansio 

!46.ESTODO 	6 realizado estudo preliminar para o desenvolvimento sistema interno 
!47.D000MENTA Os sistesas internos desenvolvidos sio documentados 
148.DINFOR 	desenvolveu sistesas para a adsinistracio central 

RECORSOS 	154.RECURSO 	Recebe recursos especificos pars use pela SI 
1 55.SOFICIENTE Os recursos fornecidos sio suficientes 

KANUTENM 	156.CONTRANT Possui cOpia do contrato de manutencio do equipamento 
157.DOC.MNT 	Possui documentacio de sanutencio do equipamento 

158.PERI000 	Realiza sanutencio sumaria do equipamento (periodicidade = tabela 12) 
0.PREVENTIVA Possui copia do calendirio de ainutentio preventiva do equipamento 
!44).011ALIDADE 	A qualidade do scrvico de sanutentio é satisfatOria 
!61.PRESTEZA . A presteza (atendisento) do servico de lanutentio 6 satisfatltria 

SEGORANCA 	1 62.COP1A SEG! Onde guarda as coptas de seguranta (Well 13) 

1 63.ACESSO 	Controla acesso a SI 
1 64.FiSICA 	Possui nom de seguranca das rnstalacks 
;16.EWIPTO. 	Possui norma de seguranca do equipamento 

1 66.S0FTVARE 	Possui norma de seguranca do software 
1 67.DADOS 	Possui norma de seguranta dos dados 
1 60.ARO.TRAB. Onde guarda arquivos de trabalho(tabela 14) 

Observacio: 	 tabelas indicadas ao lado da descr tat) das var :aye:5, referee-se ao anexo 4 (tabulacio 

das respostas is variiveis abertas) 
Quadro 3 - DefinicZo e DescricZo das Variaveis das SI (continuaclo) 



Para as Sec es Usuarias, chegou -se a um total de 65 va-
riaveis, das quaffs 49 foram estudadas (Quadro 4). 

--t 
ARQUIVO SEcOES USU4RIAS (SU) 

yARIAVEL 	
--! 

Rupo ------------- _________________________ ------ ------- 
! COMM 	 DESCRIC3 0 

•■■•■   11.0041. 

IAENTIFICKUION 

!3.4REA 
!B.P0 w RIP 
!1LETA 

!II.PROBLEM 
!16.USUdRIA 
!17.PO 	USU 

Ckidigo da Orpnizacio (Anexo 1) 

Kier° de tests ettre o inicio da SI e o inicio da utiliziao pelo Usuirio 
Lai a area de atuacio do usuirio (tabela 15) 
?Or qIIE Oi0 rece6e sate di Eltiteli 16) 
Possui setas a atingir (tabela 171 

Possui controle dos problesis evidenciados Itabela 10) 
See usdaria efetiva,potencial ou nio usuiria 
Por que ainda nio a usuiria efetiva da SI (tabela 191 

PESSOAL 
	

!4.PESSOAL 	Cur° de pessoas alocadas na Secio Usuiria 
!6.TREINADO 	Ndmero de pessoas alocadas na Secio Usuiria cos treinamento et informitica 
!10.NABILITADO Ndmero de pessoas da Secio Usuiria treinadas e cadastradas pela SI 
49.EFETIVO 	Ndmero de pessoas da Secio Usuiria que efetivamente utilizam o equipamento 

	

EOUIPAMENTO !34.RESERVA 
	

Possui controle para reservar use do equipamento 

	

!35.REGISTRO 
	

Possui controle para registrar use do equipamento 

	

!37.VIZINHO 
	

Conhece outro ustario que utiliza mesa° sistema 

ATIVIDADES 	1 5.CURSO 
	

A SI realiza curso para as 5J 
!7.SUPORTE 
	

A SI presta suporte tecnico is SU 
1 9.PRINTRA8 
	

A SI possui programacio formai das atividades 

1 12.CONTATO 
	

A SI realiza contatos periodicos coo as SU 
43.COMODIV 
	

Coto a SI divuiga as suas atividades (tabela 9) 
1 14.AVALIA 
	

A SI avalia as suas atividades e sisteus 

1 15.VISITA 
	

A SI rogove visitas a organizacks similires na comunidade 

!21.0RIENTA 	A SI oferece a orienticio necessaria is SU 
!2f.PESSDA-DIA Ndsero de pessoas que utilizas o equipamento pry dia 
!22.DURA-EXP 	floras de utilizacio do equipamento durante o horirio de expediente 
!23.FORA-EXP 	Horas de utilizacio do equipamento fora do horirio de expediente 

!24.MHT ARQ 	Horas de utilizacio do equipamento pare sinutencio de arquivos da SU 
!25.MORMA 	A SI possui norm para operacio e utilizacio do equipamento 
!36.CDMPARA 	. Camara atividades automatizadas cm a antecedente manual manual 

SETWARE 	!26.APLICATIVO! Qual o software aplicativo utilizado (tabela 11) 
!27.1NTERNO ! Wilmer° de sistemas internos desenAlvidos 
!28.INTERNO A ! Miser° de sistetas internos a desenvolver 
!29.SUBSTITUI ! Ds sistetas internos desenvolvidos substituee atividades de rotina 
!36.EXPANSIO ! Os sistesis internos desenvolvidos permitem expansio 

Observacio: as tabelas indicadas ao lido da descricio das variiveis, referes-se ao anexo 4 (tabulacio 
respostas is variiveis abertas) 

Quadro 4 — Definicto e Descrico das Vari6veis das SU 
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! 	AROUIVO : SU:6ES MIAS (SU) 

  

     

VARIAVEL 

! 	RUPO 	! 	  
! 	C6O160 	 DESCRI; 4 0 

!-- 
!SOFTWARE 	!31.SATISFAZ ! Os sistemas internos desenvolvidos satisfazea is necessidades da SU 

!32.ESTILO 	! A SI realiza escudo prelilinar Para dssenvolver os sistemas internos 
133.D0CUMENTA ! A SI documenta os sistemas internos desenvolvidos 

RECURSOS 	!3B.RECURSO ! Os recursos recehidos pela SI sio suficientes 

MANUTENcZO 	!39.SUMARIA ! A SI realiza manutencio sumaria do equipamento 

40.0UALIDADE! A qualidade do servo de ainutentio e satisfatoria 
!41.PRESTEZA ! A presteza (atendimento) do servico e satisfatoria 

SEGURAKA 	!42.CoPIA SEG! Onde quark copia de seguringi (tabela 13) 

!43.ACESSO 	! SI controia acesso do pessoal das SU no seu setor 

144.FiSICA 	! Possui norm de seguranga das instalacks 

145.EOUIPTO. ! Possui norma de seguranca do equipamento 

!46.SOFTVARE ! Possui nom de seguranga do software 

!47.DADOS 	! Possui norma de seguranca dos dados 
!48.11130,TRA8.! Onde guarda arquivos de trabalho (tabela 14) 
!CFISCALIZA! A SI preza peias floras de seguranga 

Observacio: as tabelas indicadas ao lado da descrigEo das variaveis, referem-se ao anexo 4 (tabulagio 
das respostas is variaveis abertas) 

Quadro 4 - Definicto e DescricZo das Variaveis das SU (continuaclo) 

6.5 Tratamento Estatfstico 

A hipotese H1 sera verlficada com base nos testes seta-

tfsticos realizados com todas as variaveis dos dots arquivos (SI 
e SU). As variaveis do arquivo SI (informacbes das Sec es de In-

formatics) e do arquivo SU (informac3es das Sec6es Usuarias ou 
potencialmente usuarias) - definidas nos quadros 3 e 4 acima -
so consideradas variaveis dependentes, as quaffs ser'6o afetadas 

pela intervencZo tecnico-administrativa, aqui denominada de va-

riavel independents. 

A hipdtese H2 sera verificada pelo comportamento das 

seguintes variaveis: 

- pessoal alocado (PESSOAL) 

- pessoal treinado (TREINADO) 

- pessoal habilitado (HABILITA) 

- pessoal efetivamente usuirio (EFETIVO) 

- horas de utilizacgo do equipamento durante expediente(DURA-EXP) 

horas de utilizagio do equipamento fora do expediente(FORA-EXP) 



- horas de utilizacao do equipamento pela SI (ARQSI) 

- horas de utilizacio do equipamento peio usuirio (ARQUSU) 

- sistemas aplicativns interns desenvolvidos (INTERNO) 

- sIstemas aplicativos internos a desenvolver (NITRO A) 

Os dados coletados foram processados com o auxilio de 

um pacote evtatfstico, em ambiente compatfvel 1BM-PC. 

6.6 Metodoloqia  

6.6.1 Classificaao do Estudo 

0 nosso proposito 6 investigar a exist@ncia de relaceSes 

causais atraves da exposicn de um grupo experimental (GE) a um 
tratamento experimental e comparar resultados a um grupo de con-

trole (GC) quo Wgo recebera o tratamento. Para tal, baseamo-nos 

nos estudos de CAMPBELL 8 STANLEY (1976), onde abordados de-

lineamentos experimentais e quase-experimentais de pesquisa, dan-
do todo um referencia] necessario para o estabelecimento de uma 

metodologla de "ataque" ao nosso tema de pesquisa. Particular-

mente para este estudo, a abordagem d a do delineamento experi-
mental, com pr6-teste e pos-teste aplicados a GE e a GC aleat6- 

rios. Para a operacionalizacn do estudo, apos a pre-testagem, 

servo estabelecidos GE e GC com aplicacn e T .10-aplicacn da va-
ri6vel independente, havendo novo levantamento de informac3es e 

analise final (validando ou 1-Mci a interven0o). Naturalmente, 
devera haver uma especial atencn no controle de vari6veis estra-
nhas, no sentido de procurar observar qualquer comportamento que 
afete a validade (interna e externa) do experimento. 

6.6.2 Amostra Selecionada 

Para a realizacn da pesquisa foi selecionada uma amos-
tra correspondent° a toda populaco no moment() inicial dos tra-

balhos de coleta de dados (fevereiro de 1988) para obtencn do 

perfil inicial das SI. Isso signiftca que 102 SI foram selecio-
nadas para a pesquisa, sendo localizadas em diversas regieSes do 

nosso Pais o subordinadas a diferentes escale5es de comando do 
Ex6rcito (conforme Anexo 1). Basicamente, as SI utilizam equipa-

mentos Itautec, Edisa , Cobra e SID, todos compatfveis IBM---PC. A 
seguir, apresenta-se a amostra classificada por tip() de OM (Tabe-

la 1) e por localizacn (Tabela 2). 

TIPO (GERAL) 	freq. 



Alto Codo/Diretoriii! 
Cmclo Mil Area 
Grande Unidade Oper.! 
Unidade Operacional 	! 

36 
3 
9 

ou Logistica ! 17 

Ensino 6 
Sadde 
Comando Regiio Mil ! ii 

C Infor Regional ! 6 

CRO (construcio) ! 7 
ICEFEx (contadoria) 	! 6 

TOTAL 162 

Tabela 1— Distribuicto da Amostra por tipo de OM 

ESTADO freq. CIDADE freq. 

MS CAMPO GRANDE 
SC FLORIANOPOLIS 
PA 2 BELthi 2 
BA 2 SALVADOR 2 
MG 2 TRiS CORAcBES! 1 

JUIZ DE FORA 
PR 3 CURITIBA 

PONTA GROSSA 
CASCAVEL 

AM 5 MANAUS 5 
PE 6 RECIFE 6 
SP 7 SRO PAULO 4 

BARUERI 2 
OSASCO 1 

RJ 12 R.DE JANEIRO 11 
RESENDE 

RS 12 PORTO ALEGRE 6 
CANOAS 
SANTA MARIA 2 
SANTIAGO 
BAGe 
URUGUAIANA 

GO/DF 49 BRASILIA 49 

12 102 23 102 

Tabela 2— Distribuicto da Amostra por Localizacto 



6.6.3 Procedimentos de Pesquisa 

A organiza0o alvo da investigacZo sera o Exercito Bra-
sileiro. Conforme pode-se observar no quadro 5, Lot levantado 0 
perfil de todas SI (nivel naclonal), atravOs de uma pro-testaqem. 
Apos, estabelecidos o GC e o GE, fol realizada nas SI deste uma 

IntervencZo no sentido de normatizar e padronizar a conducZo toc-
nico-administrativa. Tal interven0o constou da distrlbui0o do 

manual elaborado para este fim e da realizacZo de seminarios, com 

projecZo de 6udlo-visual para sua dlvulga0o. Decorrido deter- 

minade porfodo Lot roalizada a pos -testagem, com um novo levanta- 
mento do perfil e o consequente cotejamento corn os resultados ob- 
tidos na pre -testagem, permitindo a validag'5o (ou n'go) da inter- 

ven0o. 

PROBLEM 

COMO OBTER UMA MELHOR 
ORGANIZACZO E UM ME-
LHOR NiVEL DE ATIVI-
DADES NAS SI DO Er 

SOLUM PROPOSTA 

IMPLANTACZO DO MANUAL DE 
CONDUCZO TgCNICO-ADMINIS-
TRATIVA 
(+ PROJECZO 4UDIO-VISUAL) 

VALIDACZO 

DELINEAMENTO 
EXPERIMENTAL 
COM PRE E 
PdS-TESTAGEM 

PRE-TESTAGEM 
	

INTERVENCZO 	POS-TESTAGEM 
(102 SI e 1020 USU) 
	

TgCNICO-ADM 	(40 SI e 400 USU) 

PERFIL DAS 

SEC6ES DE INFORM4TICA 

E DAS SEciiES USU4RIAS 

ANTES DA INTERVENC40 

GRUPO CONTROLE = 20 SI 
ORIENTA 
CONDUCZO 	GP EXPERIMENTAL= 20 SI 
TgCNICO- 
ADMINISTRAT. 	PERFIL DAS 
DAS SI 

SECUS DE INFORM4TICA 
APLICACZO 
DO MANUAL 
E PROJECED 	E DAS SECOES USU4RIAS 
4UDIO-VISUAL! 

NO GRUPO 	APdS A INTERVENCZO 
EXPERIMENTAL! 

FEV 88 
	

JUN/JUL 88 
	

NOV/DEZ 88 

Quadro 5 - Esquema do desenho experimental 
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Portanto, antes de implanter a padronIza0o proposta em 

Codas as SI do ES, a IntervencZo foi submetida a um estudo de va- 

lida0o, 	Para tal, verificou-se antes, o perfil das SI em todo 
ES, levantando as inforL• ,.:3es - via question6rio - tanto do prd-

prio setor quanto dos seus usuarios finals (para cada SI, foram 

coletadas informacns de 10 SU). Tal perfil foi obtido pela anti-

Iise de alguns grupos de vwri6veis (Quadros 3 e 4) considerados 

b3sicos para se obter essa medlda, como: defasagem temporal do 

recebimento do equipamento e infcio efetivo das atividades, equi-

pamento, pessoal habilitado, software, manuals, legislacZo, manu- 

ten0o, seguranca, sistemas aplicativos internos e outros. Con-
siderou-se vari6vel independente a distribuiao (ou nto) do ma- 
nual de conducZo tecnico-administrativa (Apendice), seguido de 

aplica0o de um seminario aos integrantes da SI, e vari6ve1s de-
pendentes todas as outras levantadas na pesquisa com a SI (num 

total de 68 variAveis) e com as SU (num total de 49 varitveis). 

Foram feitas comparac3es em todos os sentidos, considerando o GE 

e o GC, tanto na pre-testagem quanto na pos-testagem e de uma pa-

ra outra fase, para verificar a validade de tal interven0o. Foi 
buscada a interpreta0o do significado de aplica0o (ou nZo) da 

variAvel independente, em relacZo As demais varidveis. 	Ainda, 
foi observado o comportamento histarico das demais variAvels, bem 

como o "feed-back" das demais variSveis. 

6.7 Operacionalizac'ao  

6.7.1 InstrumentacAo 

A concepOo e elabora0o dos instrumentos de pesquisa 

foi uma faze de trabalho que durou cerca de um riles, sendo consi-

derada satisfatdria na 7a. vers10 dos 2 questionarios: um para 

coletar dados das SI e outro para coletar dados das SU. Primeira-
mente, foram listados os diversos aspectos que tem implica0o na 
administra0o e controle das SI, procurando-se varrer todas as 

atividades 16 implementadas. Em seguida, procurou-se agrupar as 
atividades levantadas por conjuntos de atividades, chegando-se a 
um bom termo. Apds, preocupamo-nos em elaborar os instrumentos 

para coleta do informac6es. Apds alguns esbocos, chegou-se A 7a. 
verso, a qual foi julgada satisfatoria. Considerando o tipo de 

instituico em que seriam aplicados os instrumentos, optou-se por 
no buscar mais a perfei0o alem daquele ponto. Para a fase de 

pre-testagem, utilizaram-se os questionarios apresentados no ane-

xo 2. 



Prelimlnarmente, foi levantado um perfil das SI, com 

informac3es obtidas de 96 SI (de um total de 102 existentes na 

epoca - fevereiro de 1988) e do 478 usudrios. 0 perfil (capftulo 

7) foi construfdo a partir das informagoes coletadas. Foram en --

to  aleatoriamente 20 SI para a realiza0o da inter-
venOo e 20 SI para controle. Decorridos 4 meses, foi reallzada 
uma pos-testagem, sendo novamente levantado o perfil das 40 SI 
estudadas e de 174 usudrios. Esse desenho experimental poseibl -
litou uma avalia0o da InfluOncia da interven0o, Independente-
mente da aOlo do fator tempo. Dada a dinamicidade das atividades 

de informatica, tal separacZo foi fundamental para a valida0o da 

intervehOo. 

6.7.2 Primeira Fase: a Pre-Testagem 

6.7.2.1 Remessa dos Instrumentos 

A remessa dos instrumentos de pesquisa para a realiza-
oo da prd-testagem foi feita atravds de malote (correio), v.a 
offcio do Comando do Centro de Informdtica 3, cump^indo determI-
nactio da Diretorla de Informdtica. Para tal, apds um estudo dos 
organogramas das OM, chegou-se a conclusn que, aldm do questio-

marl° a ser respondido pela SI, seriam remetidos 10 questiondrios 
para as SU, uma vez que essa quantidade jd teria uma boa signifi-
ca0o em relacio ao maxim° e ao mfnimo de setores em todas as CM 

pesquisadas. 

As OM selecionadas para a amostra foram divididas em 
dois grupos: para o primeiro grupo, remetemos os questiondrios 

sem uma determina0o de propor0o, devido ao rainier° de questiond-
rios cobrir a quantidade de sec3es (usudrios ou no) existentes 
(dada a estrutura organizational das OM abrigar 10 ou memos se-
tores). Já para o segundo grupo, no qual a estrutura das OM 
abrigava mats do que 10 setores foi necessario realizar contatos 

telefOnicos para se ter uma ideia da proporcZo de usudrios o nn-

usudrios, a fim de solicitor o preench„Imento (na mesma proporcto) 

dos questiondrios. Com  isso, foram adotadas diferentes propor-

Oes para diferentes OM. Entn, por exemplo, o C INFOR 7 respon-

deu com 6 usu e 4 no usu, outros responderam com 5/5, 3/7 e 8/2. 

Ou seja, considerando que a estrutura dessas OM possufa um flume-
ro considerdvel de seo3es, mai serla uma pesquisa exaustiva, ha-

vendo necessidade de se impor uma parcela de usudrios e de nto 
usudrios para responder a pesquisa. Isso permitiu ter-se uma po-
sion sobre os no usudrios, mesmo naquelas OM onde a SI já era 
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mais atuante. 

6.7.2.2 Levantamento do Relao3es Entre Varidveis 

A verifica0o da distribuicZo de frepOncia e do sumd-

rio °statistic°, para cada uma das varidveis estudadas, permitiu 

estabelecer um perfil das SI e das SU. Entretanto, considera -se 

de fundamental importncla, neste estudo, a identificacto de re- 

laceSes entre varidveis. Isto porque poderemos, inclusive, iden- 

tificar encadeamentos 16gicos de relac3es ou influ&ncia entre va- 

riaveis, o que permitira o estudo de "pontos de ataque" no caso 

de necessidade de atuacdo em qualquer um dos aspectos estudados. 

Inicialmente, procurou-se realizar um levantamento, que 
podemos chamar de exaustivo (o mais completo possfvel), de reIa-

c6es entre variaveIs, o qual esta especIficado no anexo 3. Natu-
ralmente que o fizemos de um ponto de vista logico-racional, tan-
to para as variaveis estudadas nas SI quanto para as estudadas 

nas SU. Com  as relac3es identificadas, passamos a analisd-las 
para verificar qual a testagem estatfstica que mats se adequaria 

ao nivel de mensuracbo obtido (SIEGEL, 1977; STEVENSON, 1987), 

com o intuito de Inferir os resultados. Com  isso, estabeleceu-se 

que seriam quatro os testes a realizar nas diferentes relacOes 
buscadas, conforme mostra o quadro 6: 

+ 	+ 

! 	NIVEL DE MENSURAC40 DAS VARI4VEIS 	! 	TESTE 	! 

! RELACIONADAS 	 ! 	UTILIZADO 	! 

+    !  	-+ 
i Categ6rica X Categ6rica ! 	Qui-Quadrado 
i Categorica X Numerica ! 	t 	de Student 

! Categ6rica X Numirica ! 	U de Mahn Whitney 	! 

! Numerica X Numerica ! Correlack 	! 

+ 	 -+ 

Quadro 6 - Testes Estatfsticos 

6.7.2.3 Tabula0o das Respostas 

Apos o recebimento dos questionarios, organIzaram-se as 
respostas (Anexo 4) para aquelas varidveis com respostas ditas 
abertas. Isto certamente facilitou as analises, bem como permi-
tiu uma entrada mais rapida das informacOes, na prepara0o para 

os testes estatfsticos. 
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6.7.3 Segunda Fase; A IntervencZo Tdcnico -Administrative 

Resolveu-se, a nfvel de organizacto national, pela im-

plementa0o a tftulo de experimentacto. Com  isso, a Intervencto 

so ocorreu em 20 SI, selecLJnadas aleatoriamente entre as 102 

existentes na dpoca (fevereiro de 1988), distribufdas em todo 

territdrio nacional. Ainda, sorteou-se outro gruoo de 20 SI pare 
servir como controle da experimenta0o, conform° demonstra o qua-

dro 7, abaixo: 

+ 	 + 
TIPO OM 	! 	G E 	! 	 GC 	 ! 

! 	 MAC! 	0 A 	!OUANT.! 	0 M 	 ! 
1 	 ! 	! 	 ! 	! 	 ! 
!ALTO CADO 	! 03 !I) INFOR/ DSM/ 0 SAU 	! 03 10 TELECOM/ 0 PRON/ 0 TN 	! 

! 	 ! 	 ! 	 ! 	 ! 	 ! 

!CNDO NIL. AREA ! 01 !CMS 	 ! 01 !CANE 	 ! 

!Grande Uoidade ! 05 !3 Bda C Nec/2 Bda C Ned 04 !6 Bda Inf Bld/ 15 Oda I Mtz ! 
!Operational 	! 	!6 DE/1 Bda C Aec/3 DE ! 	15 Bda Inf 81d/ 14 Oda I Ntz ! 

-!-----! 	 ! 	1 	 -! 
!CA00 RM 	! 44 !i, 3, 5, 7 	! 03 !4, 4, 12 	 ! 
! - 	-- !- 	--! - 	 !- 	--!- 	! 
IC INFOR REGIONAL! 02 !3, 7 	 ! 02 !2, 12 	 ! 
! 	! 	!   ! 	! 	  1 
!Unid. Oper./Log,! 03 !3 RSVP, 32 GAC, 11GAAAe! 02 !DRNA/7, 0 C ARNT 	! 
!  	! 	! 	--! --- !- 	 ___, 
!CRO (coastruck)! 01 !3 	 ! 13 !6, 7, 12 
! 	! 	! 	 -.! 	! 	 -...1 

!ICEFEX(contador)! 01 !3 	 ! 02 !2, 7 
! 	! 	! 	 !- ----! - 	i 
!ECM!) 	! -- ! 	- 	! -- ! 	 ! 
!DUDE 	! -- ! 	- 	! -- ! 	- 	 ! 
H 	 ! 	1 	 ! 	! 	 ! 
!TOM 	! 20 1 	 ! 24 ! 	 1 

+- 	 + 

Quadro 7 -DistribuicZo da amostra selecionada para GE e GC 

A intervenco, já abordada po capftulo 5, constou da 

implementa0o de um manual com diversas atividades e conceitos 

preconizados, tanto a nfvel tocnico quanto administrativo (ApOn-
dice). Nas 20 SI do GE, foi implementada a intervene o no senti-

do de se conseguir, efetivamente, um melhor nfvel de trabalho, 
tanto no seu resultado, quanto no seu amblente e organlza0o, bem 

como no padrZo de intera0o entre as SI, e tambem na sua inte- 
raco 	com a administra0o regional e com a administra0o cen- 
tral. 	Para tal, poderfa-se simplesmente dlstribuir o manual 
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Para a organizaco final das informacelos, optou-so polo 
mapeamento por testagem estatistica realizada. Delta forma, pre- 
tende - se: 

- elaborar os pf?rfis inicial e final das SI e das SU, 
com base na distribuicto de frequencia e nas comparacbes de me-
dias (Anexos 5 e 6); 

- elaborar um mapeamonto acerca das testagens de rela-
cOes entre varlavels (Anexos 7 e 6), tanto nas SI quanto nas SU, 
envolvendo todos os resultados de testes realizados, pork) enfo- 
cando, principalmente, aqueles resultados que se mostraram posi• 
tives: e 

- elaborar uma conclusto acerca do confronto entre Os 
e pre-testagem, com base nos quadros 8 a 12, onde estto represen-
tadas todas as comparaceies testadas. 
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7. ANALISE E DISCUSSWO DOS RESULTADOS 

7.1 	Perfil Inicial  

Para tragarmos 	perfil Inicial 	aquela situacto em 

que se encontravam as SI e os seus usuarlos antes da Intervenco 
utilizamos a distribui0o de frequencia e as comparac3es de me- 

dias. 	Fica claro, portanto, que aqui nos interessa o comporta- 

mento individual de cada uma das varitivels estudadas, e rAo de 

cada uma das SI estudadas. Reforca-se o interesse pelo todo e 

nZo pelas fracoes (o que tambem poder6 ser objeto de estudo futu- 
ro, ver capftulo 8). Uma vez que o numero de variaveis dependen-

tes d significativo, optamos pela apresentacZo por grupos de va-

riavels, o que nos permite uma melhor compreenso dos resultados 

obtidos. Para uma visualiza0o dessas informac3es, elaboramos 

quadros de apresentaco, colocados nos anexos 5 e 6. Convem res-

salter que a analise que se segue, retrata a sItua0o da organi-

za0o na epoca em que n'ao havia uma estrategia de atua0o em re-

laco a condu0o tecnico-administrativa das SI. isso pode, en-

tretanto, servir de referencia (como um par5metro de compara0o) 

pars a tomada de decis6es em outras organizaceSes que tiveram a 

mesma evolue'Ao no seu process° de Informatiza0o. 

0 perfil levantado a alarmant.e: 89% das SI pesquisadas 

(96) Informaram que conheclam sequer o PIE; nenhuma SI perce-

bia qual o seu verdadeiro objetivo (74% confundiam-no com aspec-

tos meramente operaclonals); 90% declararam n'Ao possuir normas de 

organizacZo e funcionamento; 93% no tinham treinado nenhuma pes-

soa em suas instalace5es. Alem disso, das SU consultadas (478), 

27% desconheciam a existencia das SI, 71% reclamaram por trelna-

mento e 36% nunca receberam qualquer tipo de orienta0o. 

7.1.1 Sec:6es de Informatica 

A seguir, apresentamos o perfil inicial das SI, qual 

seja aquela situaco em que se encontfavam as SI quando ainda W5o 

haviam normas pars discipllnar o use dos equipamentos, no sentido 

de condu0o tecnico-administrativa do setor. 0 perfil foi desen-

volvido respeitando os mesmos grupos de variaveis ja definidos no 

quadro 3, anteriormente apresentado. 



7.1.1.1 	Identifica0o 

A grande maioria (52%) das SI percebia como missto (ou 

objetivo principal) operar e mentor seus equipamentos. Outro 

segmento significativo (22%) definiu sua misso como desenvolver, 

explorer e manter sistemas aplicativos internos. 0 terceiro seg-

ment° mais importante (8%) riZo definiu sua Nota-se de 

imediato que a principal fun0o das SI, qual seja o apoio a torna-

do de decis3es, nunca foi mencionada. 

Uma parcela significative dos equipamentos utilizedos 

(78%) e o 1-7000 PC XT da Itautec. Numa escala menor (12%), ti-

vemos o Cobra XT e uma parte das sec6es (5%) alterou sou equipa-

mento de Edisa 281 (8 bits) para SID-501 (PC). Ainda, 3% das SI 

possuem o Edisa 680. A adocZo de recursos de maquina diferentes 

e benefice polo lado da diversidade de experiencias que se obtem 

e pela lAo dependencia de um enico fabricante. Contudo sempre ha 

problemas de total compatibilidade entre os equipamentos, o que 

prejudice a troca direta e imediata de experioncias. 

Analisando o niimero de meses que as SI levaram para 

iniciar a sua atividade especffica, apes o recebimento do equipa-

mento, somente 6% das SI iniciaram imediatamente, sendo que 17% 

levou 1 mos e a grande maioria (39%) levou 2 meses para iniciar 

operaco. Segulu-se uma parcela menor (14%) que necessitou 3 me-

ses, e um grupo (7%) que levou entre 7 e 12 meses para iniciar 

operacZo. 	Em media, as SI levaram 2,80 meses para iniciar as 

sua 	atividades, com um desvio-padro de 2,20. Contudo, fica o 

registro absurdo de algumas demoras de mais de 6 meses para efe-

tivar a abertura das caixas dos equipamentos. 

7.1.1.2 Normas 

A maioria (89%) respondeu que no tinha conhecimento do 

Plano de Informatica do Exercito, somente sendo reconhecido por 

uma minoria (11%). A maior parte (71%) afirmou je ter conheci-

mento das normas para recebimento e uso dos equipamentos, contra 

29% que afirmaram nZo ter conhecimento. Uma parcela maior (56%) 

respondeu negativamente quanto ao conhecimento des normas para 

uso de programas de computador, enquanto 44% estavam cientes. 

Esses indices sZo totalmente insatisfaterios e denunciam graves 

problemas na cadeia de informacees do ED, uma vez que as ordens e 

regulamentos devem ser premissas altamente disseminadas e enten-

didas, numa organizaco como essa. 
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7.1.1.3 	Insta1ac6es 

Infere-se que 12% das SI instalaram seus equipamentos 

sern a devida estabilizacn da reds eldtrica. Quanto ao condicio -

nador de ar, 16% das SI confirmaram a sua falta. A maioria (42%) 

respondeu que a SI possuia assoalho com carpete, enquanto apenas 

31% estavam dentro das especi4'icac3es (borracha) e 21% possuiam-

no em madeira. POUCOE co.5 os qua (no atenck para o3 requisitos 

basicos para instala0o, exigidos polo fabricante. Contudo, mut- 

tas vezes, os problemas quo o equipamento passa a apresentar sdo 

por isso provocados. 

7.1.1.4 Pessoal 

Quanto ao pessoal alocado na SI, 10% das SI ainda ndo 

tinham pessoal alocado. JS 57% das SI possuiam apenas 1 pessoa 

no setor, enquanto 32% afirmaram possuir 2 ou mais pessoas. Em 

media, as SI possuiam 1,39 pessoas, com um desvio-padrdo de 0,98. 

Em consequencia, 93% das secales ndo possuiam sequer um elemento 

treinado na OM, enquanto 7% já possuiam um razo6vel ndmero de 

pessoal treinado. Já quanto ao numero de pessoas, em cada OM, 

que a SI tinha cadastradas como habilitadas ao use do equipamen-

to, em 46% das SI ndo havia registro, enquanto em 34% dos SI ha-

via 1 ou 2 pessoas habilitadas. hinds, em 10% havia 3 ou 4 pes-

soas habilitadas e somente em 9% identificou-se mais de 6 pessoas 

habilitadas. As SI apresent.aram uma media de 3,10 pessoas cadas-

tradas, com um desvio-padrdo de 9,27. Com  relacdo aos usudrios 

efetivos, em 47% das SI ndo haviam outros setores usando o equi-

pamento, enquanto 41% possuiam 1 ou 2 pessoas e somente 6% tinham 

3 ou 4 e tambem em 6% registrou-se de 7 a 30 usudrios do equipa-

mento. Observou--se uma media de 1,77 usuarios, com um desvio-pa-

drdo de 3,68. 

7.1.1.5 Equipamento 
• 

Quanto a memoria principal dos equipamentos, 98% dos 

equipamentos possuiam 640 kb (16 bits), enquanto 1% ficaram ma 

faixa de 64 kb (8 bits) e 1% no faixa de 1 MB (Edisa 680). Com 

relacdo a unidades de discos, 55% dos equipamentos trabalhavam 

com 2 drives, enquanto 45% trabalhavam com 1. A grande maioria 

das SI (97%) trabalhava somente com uma impressora, enquanto ape-

nas 3% possuiam mais de uma. Apenas 3% das SI possuiam entre 1 e 

8 terminals: o mesmo verificando-se com as unidades de fits (pars 



"back-up"). Quanto a utilizacto de disco rigid° tipo winchester, 

45% possuiam uma unidade de 10 MB (megabytes). 

Ainda, 89% das SI nZo possuiam mecanismos para reserva 

do equipamento para posterior utiliza0o, bem como em 87% das SI 

TAo havia qualquer tipo de registro histdrico acerca da utiliza-

cZo e operacto diaria do equipamento. Somente 15% das SI no ti-

nham contato com outras usuarias do mesmo tipo de equipamento. 

7.1.1.6 Atividades 

Quanta as normas de organiza0o e funcionamento do se-

tor, a grande maloria (90%) confirmou a sua inexistencia, enquan- 

to apenas 10% as tinham elaborado. Somente 9% das SI ofereciam 

cursos de habilita0o ao usuario final. Quanto ao nUmero de pes--

soas que utilizavam o equipamento por dia, em 8% dos setores ne-

nhuma pessoa havia utilizado. Com  1 elemento, aparecem 67% das 

SI, enquanto em 15% 2 pessoas utilizavam a maquina. A media re-
gistrada foi de 1,78 usuarios por dia, com um desvio-padro de 
2,47. 

Quanto a utilizacZo do equipamento durante o horario de 

expediente, 10% das SI afirmaram iAo trabalhar nem 1 hora por 
dia. Ainda, 33% utilizavam o equipamento durante 4 horas e 36% 

durante 6 horas, enquanto apenas 9% operavam o equipamento em 

tempo integral; numa media de 4,71 e desvio-padro de 2,07. A 

malaria das SI (90%) rao utilizava o equipamento fora do horario 
de expediente. Apenas 8% faziam-no por 1 a 2 horas e somente 2% 

faziam-no por 4 horas apes o termino do expediente; com a baixa 

media de 0,23 hora e um desvio-padro de 0,75. 

Com rela0o a utiliza0o do equipamento para manuten0o 

de arquivos, 11% das SI 	o faziam, enquanto 85% faziam-no por 
1 a 2 horas por dia e somente 3% em torno de 3 horas; numa media 
de 1,33 e desvio-padr'ao de 0,73. Os usuarios utilizavam menos 

ainda, pots 83% das SU 	utilizavam sequer 1 hora por dia, en- 
quanto em apenas 17% havia utiliza0o de 1 a 3 horas por dia. A 
media de utiliza0o para manutenco de arquivos dos usuarios 

sensivelmente mais baixa (0,24 corn desvio-padro de 0,61). 

Quanta a existencia de uma norma de utiliza0o e opera-

Oo dos equipamentos e dos servicos pela SU, apenas 19% possulam- 

na. 	Ainda, apenas 18% afirmaram ter uma programa0o formal das 

atividades. 	Quanta a contatos com outros 6r0os tecnicos de nf- 
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vel ou escaln superior, 90% das SI atestaram nZo haver intera-

co. 

Quanto a identifica0o de metas por parte das SI, 17% 

no as evidenciaram, enquanto 65% tinham-nas como substitui0o 

gradual das atividades e apenas 7% como automactm total. Quanto 

aos problemas enfrentados pelas SI, 27% afirmaram os possuir, 

enquanto 37% necessitavam de mais pessoal e recursos especfficos 

e 20% de suporte para os softwares. Quanto a inspe0o, 66% das 

SI afirmaram no terem sido inspecionadas por ninguem, enquanto 
34% foram inspecionadas pela Dlretorla de Informatica (em 1987). 

Uma parcela significativa (85%) das SI admitiu no di-

vulgar a sua atividade, pots apenas 15% delas faziam-no atraves 

do boletim interno. Quanto i3 avalia0o das suas atividades, 93% 

afirmaram no haver qualquer atividade nesse sentido. Ainda, 82% 
das SI /-1c) realizaram qualquer tipo de visits ou contato com ou-
tras instituicOes e entidades afins da comunidade. Uma parcela 
consideravel (71%) das SI n10 orientava os seus usuarios finais. 

De todas as SI, 46% possuiam um cadastro do pessoal habilita-
do a utilizar o equipamento. TZo somente 5% das SI comparavam as 

atividades implantadas no computador com a sua antecedente ma-

nual, para avaliar os beneficios e a validade efetiva do traba-

1 ho. 

7.1.1.7 Software 

A maior parte das SI (97%) utilizava como software ba-
sic° alguma verso baseada no DOS (apenas 3% utilizavam o 
Edix/Unix). Quanto aos aplicativos, 69% das SI tinham como soft-

ware aplicativo o Redator - Itautec, o BASICA e o pacote integrado 

OPEN ACCESS. Apenas 3% utilizavam o Uniplex-Zim. Entretanto, 
apareceram alguns outros softwares nZo-autorizados, o que mostra 

a fragilidade na questo de restricZo de software ou adocZo de um 

software-padro. 

Quanto a utiliza0o e desenvolvimento de sistemas in-

ternos, 17% das SI afirmaram nada possuir, enquanto 70% possuiam 

de 1 a 5 sistemas em opera0o e 8% possuiam de 6 a 8 sistemas. 
Somente 5% das SI desenvolveram e operavam mais de 8 sistemas 

aplicativos internos. 	Em media, as SI possuiam 4,08 sistemas, 

com um desvio-padro de 7,56. 	Uma parcela de 31% das SI n10 
tinha nenhum sistema interno previsto para desenvolvimento, en-
quanto 59% tinham de 1 a 3 prevlstos e somente 10% previram de- 



senvolvimento de mais de 3 sistomas aplicativos internos; numa 

previso media de 1,91 sistemas, com um desvio -padrio de 2,27. A 

maior parte das SI (82%) afirmou clue os seus sistemas substituiam 

atividades convencionais. Quanto is compatibilidade dos seus sis-

temas internos com outros eguipamentos, 56% das SI admitiram /Ao 

haver. A maior parte dos sistemas desenvolvidos (82%) permitia 

expanso, embora das SI tenham admitido fazer avaliaao 

preliminar pars a elaboraao de sistemas aplicativos internos e 

uma parcels significativa das SI (60%) evidenciou que riZo docu-

mentava os sistemas que desenvolvia. 

Quanto ao desenvolvimento de sistemas aplicativos de 

use especffico, por encomenda da Diretoria de Informatica, somen 

te 6% das SI fizeram -no; apresentando media 0,10 e um desvio -pa-

dro de 0,42. 

7.1.1.8 Recursos 

Uma parcela significatIva das SI consultadas (91%) 

afirmou que nao recebia recursos especfficos pars aplicacao na 
area e, praticamente o mesmo percentual (90%), alegou que os re-

cursos especfficos a alas destinados eram insuficientes pars man-
ter a atividade em bom nivel. Cabe ressaltar quo a questa° era, 
na essOncia, de verbas especfficas, pois z OM possui verbs geral, 
da qual destina parte pars a SI. Contudo, as prioridades variam 
muito, e muitas SI recebiam somente o mfnimo necessario. 

7.1.1.9 Manutencao 

Com relacao so contrato de manutencao dos equIpamentos, 

o qual 6 firmado de forma centrallzada, 38% das SI nao possuiam 

uma copia pars controle e informacao. Somente 11% das SI nao ti-

nharn a documentacao relativa a manutencao do equipamento de forma 

organizada. Quanto a perlodicidade de manutencao sumgtria do 

equipamento, infere-se que 27% das SI nao possuiam qualquer con-
trole, enquanto nenhuma a realizava criariamente. Contudo, 62% 

realizavam ums manutencao entre 1 semana e qulnze dias, sendo que 
10% realizavam-na uma vez por pies. Infere-se que 57% nao pos-
suiam c6pia do calendario de manutencao preventiva do equipamen-

to, o qual dove ser elaborado pela entidade contratada pars tal. 

Apenas 18% nao emitiram parecer favoravel a qualidade dos servi-

cos de manutencao prestados pela entidade contratada. Quanto a 

presteza de atendimento aos chamados de manutencao, apenas 28% 

evidenciaram um descontentamento com os encarregados do atendi- 



mento. 

7.1.1.10 Seguranca 

Com rela0o a cdplas de seguranca, 25% das SI no as 
possuiam, enquanto 29% guardavam as cdpias na propria SI e semen- 

te 46% guardavam-nas com a prOpria SU. Tem-se que 83% das SI nto 
possuiam regras formais de controle do acesso as seas dependen- 
cias e recursos, o mesmo ocorrendo em relacto 6 seguranca das 
instalaOes. 

Quanto a normas formals para controle e seguranca do 

equipamento, 70% afirmaram nto as possuir. Ainda, 72% das SI nto 

possuiam regras de controle relativas ao uso do software. Prati-

camente o mesmo ocorreu com relacto aos dados armazenados em dis-
co, onde 82% das SI admitiram nto haver um padrto formal de con-

trole. Quanto 6 guarda dos arqulvos de trabalho, somente 23% 

afirmaram faze-lo em local chaveado, enquanto 67% delxavam-nos ao 
lado do equipamento. 

7.1.2 Seceies Usuarias 

A segulr, apresentamos o perfil inicial das SU, qual 

seja aquela situacto em que se encontravam as SU (usuarlas e po-

tenciais usuarlas) quando as SI ainda nto tinham adotado normas 

para disciplinar o uso dos seus equipamentos e servicos. 0 per-
fil fo1 desenvolvido respeitando os mesmos grupos de variaveis ja 

definidos no quadro 4, anterlormente apresentado. 

7.1.2.1 	Identificacto 

Das sec6es consultadas (478), 26% nto se utilizavam dos 

servicos ou recursos da SI. As SI estavam atendendo principal-
mente usuarios com encargos e atuacto administrativa (91%) em de-

trimonto de outras areas (ensino, tocnico-clentfflca e operaclo-

nal). 

Decorrido 1 mes do inicio de operacto das SI, apenas 2% 

dos usuarios consultados estavam sendo atendidos. Decorriclos 6 

meses de operacto dos equipamentos, 45% dos usuarios consultados 

ja estavam de alguma forma, utilizando os servicos da SI. Contu-
do, 20% dos usuarios ainda nto estavam sendo atendidos; numa me-
dia 9,92 setores atendidos por SI e um desvio-padrto de 8,52. 
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Cerca de 30% dos usuarios nlo recebiam suporte. 	Des- 
tes, 10% alegaram que a SI n 'o oferecia condiOes e 5% justifica- 
ram-se pela falta de pessoal especializado na SI. Em rela0o as 

mesas dos usuarios, 15% almejavam a substituiao de arguivos ma-
nuals, 24% buscavam o malor ndmero possfvel de atividades automa-

tizadas, e em torno de 22% buscavam alguns dos seguintes objeti-

vos: total automacto, redu0o do trabalho manual e facllidade de 

relatorios. Ainda d importante ressaltar que 23% dos usuarios 

nc5o evidenciaram meta alguma. Novamente, talvez por reflexo das 
condiOes e da atua0o da SI, no aparece o apoio 6 tomada de de-
cise5es. Quanto a problemas, 39% dos usuarios nto os manifesta-

ram. Um nOmero significativo (23%) alegou falta de pessoal espe-
cializado (habilitado), enquanto 9% evidenciaram dificuldades pa-
ra usar o equipamento. Ainda, 8% alegaram falta de pessoal dis-
ponfvel na prepria sect° usuaria, bem como 3% acusaram a necessi-

dade de avaliacto por parte da SI. 

7.1.2.2 Pessoal 

Das se0es consultadas, 45% nto possuiam pessoal habi-

litado, enquanto 44% possuiam apenas 1 element() em condic6es de 

operar o equipamento. Apenas 11% tinham mais de 1 elemento habi-
litado; numa media de 0,72 habilitados por SI com um desvio-pa-

drto de 0,80. Quanto a efetivos usuarios, 51% das sec6es tinham 
1 elemento engajado com o equipamento, e apenas 6% tinham 2 ele-
mentos engajados; com media de 0,64 efetivos usuarios por SI e um 
desvio-padrto de 0,60. Ha, aqui, a evidencia de uma necessidadr 

bem maior quanto a capacitacto do usuario final em relacto a in-

formatica. Pode-se inferir que 22% das SU nto possuiam sequer 1 
elemento habilitado, enquanto 64% possutam apenas 1, o que signi-

fica que, na sua falta, a SU ficaria sem acto nesta area. Apenas 

13% das SU possuiam mats de 1 elemento capacitado na area de in-

formatica; numa media de 1,02 usuarios habilitados, com um des-

vio-padrto de 0,85. Ainda, 71% dos usuarios nto receberam qual-

quer tipo de instructo da SI, enquanto em 18% das SU houve trei-
namento para 1 elemento e em 10% foram treinados de 2 a 4 elemen-
tos por SU. Apresentou media de 0,67 elementos treinados por SI. 
para um desvio-padrto 1,52. Isso, com certeza, a extremamente 

baixo. 
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7.1.2.3 Equipamento 

Apenas 17% das SU atestaram a existencia de algum tipo 

de reserva previa de horario para utilizacZo do equipamento, 

mesmo ocorrendo em rela0o ao registro da utiliza0o do equipa-

mento. Evidenciou-se uma razoavel interacZo entre usuarios (44%) 
do mesmo tipo de equipamento e sistema. 

Atividades 

Hi, praticamente, uma denOncia por parte de 72% dos 

usuarios de que no havia cursos Cod disponibilidade de cursos), 

enquanto apenas 23% tinham algum tipo de treinamento a sua dispo-

slOo. Quanto ao suporte oferecido pela SI, 70% dos usuarios 

confirmaram a sua disponibilidade. Em 86% dos usuarios havia 

desconhecimento de uma programacto formal das atividades das SI. 

As SU afirmaram que, em 79% delas, J6 houve algum tipo de contat.o 

SI-usuario final. Uma parcels significativa dos usuarios (68%) 
ressaltou que no havia divulga0o das atividades da SI, nem mes-

mo da utiliza0o do equipamento, sendo que apenas 7% publicavam 
no Boletim Interno. Somente 5% dos usuarios evidenciaram a rea-
lizac%o de alguma forma de avaliac%o das suas atividades pela SI. 
Apenas 6% das SU afirmaram ter participado de visita a Orgtos e 
instituic6es da comunidade que atuam na area de informatica, o 

que revela pouca intera0o com a comunidade. Ainda, 36% das se-
c es consultadas alegaram ter recebido qualquer tipo de 

orienta0o da SI. 

Quanto i3 utiliza0o do equipamento, no que se refere a 

pessoas do setor por dia, 49% W6o utilizavam diariamente o compu-
tador contra 47% que o utilizavam. Ainda, em apenas 3% das se-

coes tinha•se 2 pessoas utilizando o equipamento por dia; numa 
media de 0,54 pessoas por dia, com desvio-padr?So de 0,57. Quanto 

A utiliza0o do equipamento durante o horario de expediente, in-
feriu-se que 32% faziam-no apenas por 1 hora, enquanto 21% fa-
ziam-no por 2 horas, e somente 5% fazlam-no par 3 a 4 horas. 

Ainda 6 importante ressaltar que 42% 	tinham uma media diaria 

de uso, apresentando media de 0,94 horas por dia, com um desvio- 
padr'go de 1,01. Apenas 5% das SU utilizavam o equipamento fora do 

horario de expediente, numa media de 0,05 horas, com desvio-pa-
dr -6o de 0,22. Quanto a utilizac'go do equipamento para manuten0o 

de arquivos, 29% faziam-no 1 hora por dia, enquanto 22% utiliza-
vam 2 horas por dia. Entretanto, 49% das SU ilZo tinham uma regu-
laridade de utilizactlo para manutenello de arquivos, o que apre- 
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sentou media de 0,73 horaa por dia, com um deavio-padrio de 0,80. 

Quanto a existencia formal de uma norma de opera0o e 

utiliza0o do equipamento (tipo manual de usu6rio), 65% dos usua-

rios afirmaram TAo ter conhecimento. Ainda, apenas 4% dos usu6- 

rios admitiram fazer alguma compara0o da atividade automatizada 
com a sua correspondents manual. 

7.1.2.5 Software 

Somente 8% evidenciaram o use do software eleito pars 

ser padr'Ao em termos de utiliza0o e desenvolvimento de aplica-

Oes (Open Access). Uma parcela significativa das sec6es (53%) 

possuia sistemas aplicativos, enquanto 33% possuia apenas 1 e 

se 15% com mais de 1 sistema: numa media de 0,68 sistemas aplica-

tivos internos por SI, com um desvio-padrZo de 0,84. A expects-

tiva de desenvolvimento de sistemas inexistia em 56% dos usue-

rios, com 40% esperando por 1 novo sistema e apenas 4% aguardando 

por 2 sistemas: apresentando media de 0,49 e desvio-padro de 

0,58. Aqui tem-se um forte indicador da situacto das SI: no se 

chega nem a 1 sistema aplicativo em media por SI!! 0 que estavam 

fazendo, ent'Ao?! 

Somente 52% afirmaram que as suas atividades no compu-

tador estavam relacionadas com a substituict de atividades es-

sencialmente manuais (manutencto de arquivo). Apenas 57% dos 

sistemas desenvolvidos permitiam expans'5o, na viso dos usuarios. 

Inferiu-se que 47% nZo estavam satisfeitas com os sistemas desen-

volvidos pela SI. Somente 21% das SU confirmaram a utiliza0o de 

estudo preliminar por parte da SI, por ocasiZo da defini0o de 

quais os sistemas que seriam desenvolvidos. Teo somente 5% das 

SU confirmaram haver algum tipo de documenta0o sabre cps sistemas 

desenvolvidos. 

7.1.2.6 Recurso 

Uma parcela significativa (77%) dos usuarios julgou que 

os recursos destinados a SI no cram suficientes. 

7.1.2.7 Manuten0o 

Somente 34% dos usuarios afirmaram ter notado a reali-

zacZo de manutenco sumaria do equipamento. Ainda, 45% dos usu6- 

rios no estavam satisfeitos com a qualidade da manuten0o reali- 
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zada nos equipamentos, o mesmo ocorrendo com relacto a presteza 

do servico de manutencto. Aqui, hi evid8ncias de problemas a se-

rem tratados pela administracn central, a qual controla a manu-

tencto de forma centralizada. At6 mesmo a revisto desse crit6- 

ric, talvez adotando a contratac13 de manuten0o regionalizada. 

7.1.2.8 Seguranga 

Com relacZo a copias de seguranca, 63% afirmaram 

possuf-las, enquanto 20% guardavam-nas na SI e somente 11% guar- 

davam-nas na prepria SU e 5% em outro local. Com  relacto ao 
acesso as instalac6es, somente 10% dos usuarios notaram um con-

trole maior. J6 com relacto 6 seguranca fisica das instalacbes 
da SI, apenas 10% dos usutrios afirmaram que se mantem control°, 
o mesmo verlflcando-se em relacto aos equlpamentos. Somente 6% 

dos usuarlos notaram preocupacto da SI com a seguranca do softwa-

re, o mesmo ocorrendo em relacto aos dados (informac6es armazena-

das). Quanto a guarda dos arquivos, 52% afirmaram quo os arqui-
vos de trabalho sto guardados Junto do equipamento e apenas 4% 

afirmaram serem guardados num local a chave, enquanto 37% nto ma-

nifestaram lnteresse ou controle a esse respelto. Tho somente 

10% das SU notaram uma preocupacto da SI em fiscalizar as normas 

de seguranca. 

7.2 Relag6es entre Varlaveis: Pont.os de Ataque  

Com base no levantamento de provavels relaceses entre 

vari6vels (Anexo 3), foram realizados testes a exaustto, tanto 
nas SI quanto nas SU, nas duas etapas (pre e p6s-testagem). Mui--
tos desses testes nto evidenciaram resultados positivos. Contu-

do, uma margem signIficativa de relaceses fol 1dentlf1cada nestas 
testagens, tanto nas SI quanto nas SU. Portanto, com base nos 

anexos 7 e 8 (resumo das testagens realizadas com as vari6vels da 

SI e com as da SU, respectivamente), passamos a apresentar o que 
de positivo se evidenciou. 

Abordamos, a seguir, algumas das relace5es ma's relevan-

tes, as quaffs poderto servir de base para as tomadas de decisto, 
no sentido de definir "pontos de ataque" para a alteracto da per-

formance de determinadas varl6vels. 
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7.2.1 RelaOes Encontradas nas SI 

A 

As relacne positives verificadas entre as variAveis 
das SI (Anexo 7) que apresentaram uma margem de confianga aceita- 

vel (margem de erro entre 1 e 5%), silo a seguir descritas de for-
ma esquematizada, com o intuito de permitir uma melhor visualiza-

cZo. Apresentam-se as relag3es encontradas na pre-testagem e, 

apos, as identificadas na pos-testagem. 

7.2.1.1 Na Pre-Testagem: 

Inicialmente, apresentam-se as relage5es encontradas na 
pre-testagem. Destaca-se a importAncia das relace5es aqui identi-

ficadas, uma vez clue permitem ao EB e a outras organizac6es em 
situa0o semelhante a do perfil initial (7.1) estabelecerem "pon-

tos de ataque" para afetar as variaveis de performance. 

Analisando a figura 1, inferimos que o ntimero de pes-

soas que utilizam o equipamento por dia (PESSOA-DIA) 6 diretamen-

te afetado pela existencia de normas que preconizam a utilizacZo 

dos servicos da SI (NORMA-OP). Ainda, 6 mats correto esse dado 

quando a SI mantem efetivamente um registro hist6rico sobre a 

utiliza0o do equipamento (REGISTRO). 

264UM-, 

214E044-DIA 

50-EMSTII 

Figura 1 - Relacoes entre Variaveis nas SI:pre-testagem 

Ressalte-se que as direOes de influ6ncia apresentadas 

no s'5o fornecidas polo tratamento estatfstico. A estatfstica 

permite identiflcar a exist8ncia ou n%o de re1ace5es entre varia-

veis. Contudo, pode-se chegar a Indica0o de direcionamento da 

influencia, atraves de um estudo mais profundo das variaveis e 

dos resultados ev1denciados. Essencialmente, o que se pretende 

apresentar como relevante e a identificaco de variaveis organi-

zacionais que, pelo encadeamento de influencias, permitem que se 

atinja as variaveis de performance. Ou seja, os "ponto de ata-

que" normalmente sao centrados em uma ac %o numa variavel organi-

zacional que, conform° constatado estatfsticamente, esta relacio- 
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nado com a melhoria das variaveis de performance. 

De acordo com a figura 2, a manipulact'o de arquivos por 
parte da SI (ARQ.SI) influencia uma major uttliza0o por parte do 

usuarlo (ARQ.USU) e, por sua vez, Influenciam o total de horas 

que o equipamento e utilizado durante o expediente (DURA-EXP). 

Como consequencia, ha uma major utiliza0o do equipamento em ho 

rarios fora do expediente (FORA -EXP). Isto d ainda meihor se a 

SI identifica e ataca os problemas (PROBLEMA), pole eles afetam 

na utiliza0o do equipamento. 

25-AR0.0 

N 
22-12A-EX? 

'A-PROM:MA 

 

23-FORA-EXP 

Figura 2 - Re1ac6es entre Variaveis nas SI:pre-testagem 

Segundo a figura 3, pode-ae afirmar que o fato de haver 
ou n%o inspeco pelo orgZo competente (QUEMINSP) influencia dire-
tamente no cumprimento das normas em vigor (PIE, RECUSO e USO-

FROG), born como tem reflexo na correta compreenso da miss'go da 
SI (MISS7(0), assumida como premissa basica, e tambem reflete na 

correcn da documenta0o de sistemas (DOCUMENTA e DOC.MNT) e de 

manutencao e na utiliza0o somente de software autorizado 

CO). 	Ainda, o conhecimento das Normas para o Recebimento e Uso 

de Microcomputadores (RECUSO) reflete nos diversos aspectos de 
seguranca (DADOS), alem de influenci.ar a existencia de cOpias de 

seguranca (COPIA SEG.) e, tambom, a atualizacto e manutencZo da 

documenta0o de sistemas (DOCUMENTA). 
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Figura 3 - Relae6es entre Variaveis nas SI:pre-testagem 

Observando a figura 4, infere-se que a existencia de 

recursos suficientes (RECURS°, SUFICIENTE) reflete na quantidade 

de sistemas aplicativos internos desenvolvidos (INTERNO), bem co-

mo na realiza0o de cursos (CURSO) e, em consequencla, na quanti-
dade de pessoas habilitadas (HABILITA). Por sua vez, o ndmero de 

pessoas habilitadas, que tambom A incrementado pelas pessoas 
(PESS.HAB) quo já possuiam alguma habiIita0o (ou concluem trei-

namentos externos), reflete no nOmero de efetivos usuarios (EFE-

TIVO). As pessoas que j6 possuiam habilita0o s&) identificadas 
quando do cadastramento de todo pessoal coin experigncia na area 
de informatica. A quantidade de sistemas aplicativos internos 
desenvolvidos (INTERNO) d alterada pel•a disponibilidade ou no de 

disco tipo winchester e pela quantidade de pessoas treinadas para 
o use do equipamento (TREINADO). Por sua vez, quando mais siste-
mas desenvolvidos (INTERNO), major serii a possibilidade desenvol-

ver mais sistemas (INTERNO A) e de contribuir coin a administra-
Oo central (D INFOR), no sentido de divulga0o e distribulOo de 

determinados sistemas a outran SI. 0 infcio de utilizacZo efeti-
va do equipamento (INICIO) d afetado pela disponibilidade de pes-

soal na SI (PESSOAL), principalmente de pessoal treinado (TREINA-
DO). 0 fato da SI ter ou rM, um programa formal de trabalho 
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27-PROUR AS 
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(PROOTRAn) rePlete na realizacZo do avaliac3os ciao atividldos do 

usuario (AVALIA), bem como na defini0o expIfcita das metas da SI 
(META), o que vem a afetar o ndmero de sistemas aplicativos in-
ternos a desenvolver (INTERNO A). 

54 -REGURSO 	 52 -PESS.HAB 

55-SLIFIC1ENTE-- ►  13 CURED 	36-HA8ILITA 

27-EFETIVO 

41-INTRA 	48 7 INFOR 

	 42-INTERNO A 

Figura 4 - Relac6es entre Varldveis nas SI:pre-testagem 

7.2.1.2 Na P6s-Testagem: 

Passa-se, agora, a apresentar as relaceSes encontradas 

na pos-testagem (GE). Da mesma forma que na pre-testagem, essas 

informac6es permitem a organizacZo-alvo da pesquisa e a outras 

organizacOes em situa0o semelhante estabelecerem os seus "pontos 

de ataque" para afetar as vari6vels de performance. Para tal, 
faz-se necessario uma previa identifica0o da organizaclo com o 

perfil ou situaco neste estudo descritos, uma vez que as rela-

c3es foram identificadas depois de realizada a interven0o. 

Quando a SI tem conhecimento do Plano de Inform6tica 
(PIE), ela compreende de forma macs clara a sua missio. Tambem, 
a SI que tem um programa de trabalho formalizado (PROGTRAB) tem 

maiores possibilidades de atingir suas metas propostas (pre-esta- 
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belecidas). De acordo com a figura 5, ha um esquema de seguranca 

de acesso instalacOes (ACESSO) e l  tambft, de seguranca de 

software (SOFTWARE) nas SI que tem conhecimento das Normas de Re-

cebimento e Uso de Nicrocomputadores (RECUSO). 

63-ACESSO 

6-RECUSO 

ursunimE 

Figura 5 - Relace5es entre Variaveis nas SI:pos-testagem 

A identifica0o e ataque (busca de solu0o) dos seus 
problemas (PROBLEMA) pela SI reflete no nfvel de utiliza0o do 

equipamento, Canto durante (DURA-EXP) quanto fora do expediente 

(FORA-EXP). Por sua vez, a malor utiliza0o do equipamento em 

horario de expedient° tem influencia direta com a utilizaco fora 
de expedient°. if o que se depreonde da figura 6. 

30-PROOLENt 

22-DURA-EX? 

23-U414V 

Figura 6 - RelaOes entre Varigveis nas SI:p6s-testagem 

Analisando a figura 7, observa-se que o fato de haver 

ou inspecZo pelo drgo competente (QUEMINSP) afeta diretamen-
te o cumprimento das normas em vigor ,(USOPROG), bem como a obten-
c*Ao de cdpia do contrato de manuten0o dos equipamentos (CONTR. 
MNT) e, ainda, o calendario de manutencZo preventiva. 



I•60413'43 

31-0EMIEP 56-CONNANT 

57-PREVENTIVA 

Figura 7 - Re1ac3os entre Vari6veis nas Shpos-testagem 

A partir da figura 8, verifica-se que quanto mais pes-
soal a se0o tiver (PESSOAL) maior ser6 o numero de pessoas trei- 
nadas que ela tern (TREINADO). A quantidade de sistemas aplIca-
tivos internos desenvolvidos (INTERNO) 6 fortemente influenciada 

pela maior disponibIlIdade de pessoal tre ► nado (TREINADO) e pela 
maior quantidade de efetivos usu6rios (EFETIVO). Para isso, ha-

verd um maior numero de efetivos usudrios se os recursos forern 

suficientes (RECURSO, SUFICIENTE), o que proplciarS a realizacZo 

de mais treinamentos(CURSO) e, por consequencia, mais elementos 

habilitados (HABILITA). 0 nOmero de elementos habIlitados a uti-

lizar o equipamento (HABILITA) 6 influenciado ainda pelas pessoas 

que realizam trelnamento extern() (PESS.HAB). A quantidade de 

sistemas aplIcativos internos a desenvolver (INTERNO A) sera tan-

to maior quanto mais sistemas desenvolvidos (INTERNO) houverem e 

quanto maior for a disponibIlidade de area auxiliar de armazena-

mento (no caso, disco tipo winchester). 

54-RECD SG 

55-SUFICIEN1E 	12-PESSCJAI 

36-HABILITA 	14-TREINADO 

. 	1 
37-EFETIVO --41w 41-INh7A0 

42-INTERNO A 20-4INaiESTER 

 

 

Figura 8 -- Relac6es entre Varidveis nas SI:p6s-testagem 
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7.2.2 RelacOes Encontradas nas SU 

Para a esquematizacgo das relates positivas verifica-

das entre as variaveis das SU, baseamo-nos no anexo 8 (resumo das 

testagens realizadas). As relacoes que apresentaram uma margem 

de confianca aceitavel Cerro entre 1 e 5 %) ego as seguintes: 

7.2.2.1 Na Pre -Testagem: 

Primeiramente, apresentam-se as relac6es encontradas na 
pre-testagem. Destaca-se, novamente, a importncia das relaceies 
aqui identificadas, uma vez que permitem ao ES e a outras organi-
za0es em situago semelhante a do perfil inicial (7.1) estabele-
cerem "pontos de ataque" para afetar as variavels de performance. 

A realiza0o de estudos preliminares para o desenvolvi-

mento de sistemas (ESTUDO) esta diretamente relacionada corn o fa-

to de haver ou lAca contatos frequentes da SI corn a SU. Quando a 
SI e a SU mostram uma preocupa0o em comparar a atividade que foi 
automatizada corn a antecedente manual (COMPARA), ha uma maior 

clareza na substitui0o efetiva de tarefas de rotina (SUBSTITUI). 

De acordo com a figura 9, infere•se que o fato de haver uma norma 

regulando a utiliza0o dos servicos e recursos da SI (NORMA) tem 

reflexo no nUmero de usuarlos numa OM (USUARIA) e, por consequen-
cia, na maior ou menor interago entre eles (VIZINHO). Ainda, 
quando o setor 6 ligado a area administrativa (AREA) ha maior 

possibilidade de se tornar usuario (USUARIA). 

3-4REA 

n-NORNA 	16-USaRIA 

Figura 9 - RelaOes entre Variaveis nas SU:pro-testagem 

A analise da figura 10 permite af:rmar que a satisfa0o 

do usuarlo (SATISFAZ) esta ligada a ocorrencia dos seguintes fa-

tores: avalia0o da situa0o e necessidades da SU pela SI (AVA-

LIA), orienta0o da SU pela SI (ORIENTA), contatos da SI com a SU 
(CONTATO) e suporte da SI aos sistemas da SU (SUPORTE), o que O 



38-RECURS) 	— 7-SUPORTE 

!NOVO 

14-AVALIA 

influenciado polos recursos tquando insuficientes, no permitem 

quo a SI d8 o suporte e a atenco adequados). 

23-ORIENTA 

Figura 10- Relag6es entre VariSveis nas SU:pre-testagem 

A sec'So tornar -se - S usuarla mais rapidamente (INICIO) 

quanto mats pessoal treinado (TREINADO) ela possuir, o que e afe-

tado diretarnente pela maior disponibilidade de pessoal (PESSOAL). 

Isso, alem da realizaco de cursos (CURSO, HABILITA), permitirS 
que a SU tenha, cada vez mais, efetivos usuSrios (EFETIVO), me-
lhorando o nivel de utilizacZo do equipamento (PESSOA-DIA). t o 
que se depreende na analise da figura 11. 

4-PESSOAL--0- 6-TREINADO—o• 2-INiCIO 

5-CURSO -----y■ IS-HABILITA 	19-EFETIVO 	21-PESSOA-DIA 

Figura 11- Re1ac3es entre VariSveis nas SU:pre-testagem 

Da figura 12, infere-se que a identificac&b dos mot.ivos 
(PQ g SUP) pelos quaffs a SU rAo estA tecebendo suporte (certamen-

te levando S busca de soluc3es para determinadol problemas que 

ser'lo identificados), permitirS melhorar o nivel de utiliza0o do 

equipamento durante o expediente (DURA-EXP). Ainda, o nivel de 

utiliza0o do equipamento para manuten0o dos arquivos da SU 

(MNT.ARQUSU) tem reflexo no nivel de utiliza0o do equipamento 

tanto dentro (DURA-EXP) quanto fora do expediente (FORA-EXP). 



8-P0 5 SUP 

11 -n08LN 	 2! -- 01110- EXP 

Si 

24-10T. AR VS1 J 

23-FORK-EXP 

Figura 12- Relaceies entre Variaveis nas SU:pre-testagem 

Analisando a figura 13, conclui-se que a determina0o 

de metas a atingir (META) um maior desenvolvimento de sistemas 

aplicativos internos (INTERNO) e, por consequencia, de sistemas 
internos a desenvolver (INTERNO A), principalmente quando isto 

formalizado num programa de trabalho (PROGTRAB). 

10-META --> 27 INTERNO 

9-PROSTRA8 -P. 28 INTERNO A 

Figura 13- RelacOes entre VariSveis nas SU:pre-testagem 

7.2.2.2 Na Pos-Testagem: 

Finalmente, apresentam-se as relaceSes encontradas na 

pos-testagem (GE). Essas informac6es permitem ao EB e a outras 
organizac3es que ja tenham realizado algum trabalho, semelhante a 

interven0o preconizada nests estudo, estabelecerem "pontos de 

ataque" para afetar as variaveis de performance. 

Ha uma relay o direta , no sentido de que quanto mais 

pessoal a seclo tem alocado (PESSOAL), mais elementos treinados 
em informatica (TREINADO) ela possui. Ainda, a satisfa0o da SU 

(SATISFAZ) esta principalmente ligada a se a SI presta ou nZo 

orientacSo quanto a utilizacZo do equipamento e dos sistemas 

(ORIENTA). Tambem, a possibilidade de ser inserido o desenvolvi-
mento de sistemas aplicativos internos para determinada SU (IN-

TERNO A) esta ligado a se a SU mantem ou no contato com a SI 
(CONTATO). Analisando a figura 14, infere-se que a identificacZo 
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e consequent° busca de soluclo dos motivos pelos quais a SU nk 
esta recebendo suporte (PROBLEHA), permitird melhorar o nfvel de 

utiliza0o do equipamento durante o expediente (DURA-EXP) e, por 
consequencia, o nfvel de utilizaoto do equipamento para manuten-

Oo dos arquivos da SU (MNTARQUSU). Isso tambem dever6 ter re-
flexo no nfvel de utiliza0o do equipamento fora do expediente 
(FORA-EXP). 

11-PiCSLEMA 	 22-DURA-EX? 

2448J.AROUSO 	 23-FC2A-EXP 

Figura 14- Relac6es entre Var1Sveis nas SU:pos-testagem 

Da figura 15, depreende-se que com a determina0o de 
metes a atingir (META), ha uma maior possibilidade de que a SU 
seja contemplada na previsSo de sistemas a desenvolver (INTERNO 
A). Tambem, quanto mais sistemas a SU já possuir (INTERNO), mais 
tend6ncia ela tern a receber ou crier novos sistemas (INTERNO A). 

21-INTERNO 

 

10-META 

	v 28 DIEM A 

 

Figura 15- RelacOes entre Varlaveis nas SU:pds-testagem 

A quantidade de pessoal alocado na SU que tem habilita-
cSo para utilizar o equipamento (HABIIATA) implicara no maior ou 
menor nOmero de efetivos usuarios (EFETIVO), o que tern reflexo 
direto na quantidade de pessoas que usam o equipamento por dia 

(PESSOA-DIA). Por outro lado, isso tambem a influenciado pelo 
fato de haver ou n o uma norma quo regulamenta a utiliza0o dos 

equipamentos e dos servicos da SI (NORMA). t o que se depreende 
da analise da figura 16. 
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i'VEHTIO 

25-01A 	21-FESSOA-DIA 

Figura 16- RelaOes entre Varidveis nas SU:Ns-testagem 

7.3 Compal2112  de Perfis 

A compara0o de perfis 6 essencialmente embasada no 
estudo do comportamento de cada variavel, via analise das 

distribui0es de frequencia e a compara0o de mgdias. Nesta 

secZo apresenta-se uma analise meramente descritiva, ficando a 

analise estatfstica do confronto entre a situacio apresentada 

pela pre-testagem e a situacZo quo se consegulu ap6s a 

intervene o, levantada na pds-testagem, para ser abordada no 

final deste capftulo. Ressalte-se que a informa0o obtida com 
Grupo de Control° permite verificar a acZo do tempo, a qual deve 
ser descontada dos resultados obtidos no Grupo de ExperimentacZo. 

7.3.1 SectSes de InformStica 

Passamos agora, baseados nas informa0es coletadas na 

POs-Testagem, a apresentar e discutir alguns dados quo evidenciam 

o sucesso da interven0o realizada. A discussZo esta organizada 

por grupos de varidveis, a exemplo do Perfil Inicial. 

7.3.1.1 	Identifica0o 

Enquanto nenhuma das SI pesquisadas possula, na epoca 
da pre-testagem, uma visZo clara de sua verdadeira missAo, 20% 
das SI componentes do Grupo de Controle (GC) j6 demonstram conhe-
cg-la. Entretanto, 55% das SI componentes do Grupo de Experimen-
taco (GE) já indicam corretamente que o objetivo de uma SI é 
oferecer suporte a tomada de decis'5o a•todos os nfveis de chefia, 

destacando o reflexo positive da intervencZo. 

7.3.1.2 Normas 

A maioria (89%) das SI respondeu na pre-testagem que 

r-MD tinha conhecimento do PIE, sendo que no GC esta proporOo 
baixa para 75%. Entretanto, o GE ja mostra um declfnio para 40% 
das secetes quo desconhecem o PIE. Percebeu--se durante a realiza-
Oo da pesquisa alguns problemas de classificacZo inconveniente 



de sigilo de informaao por parte da alta adminigtraao do EB. 
Como obter a divulgacZo do PIE se este 6 classificado cono secre-

to? 

Enquanto a malor parte (71%) das SI englobadas na prd -
testagem afirmou ter conhecimento das Normas para Recebimento e 

Uso de Micros (contra 85% no GC e 95% no GE), 56% respondeu nega-

tivamente quanto ao conhecimento das Normas para Uso de Programas 

de Computador (contra 80% do GC e to somente 15% do GE). Isto 

novamente evidencia a eficiOncia da intervenc%o num ponto frAgil, 

que 6 a regulamentacAo do use de hardware e de software. 

7.3.1.3 	Instalacbes 

Na pre-testagem, 12 % das SI instalaram seus equipamen-

tos sem a devida estabflizacAo da redo eletrica e 16% sem o apa-

relho de ar condicionado. Enquanto o GC manteve este fndice, as 

SI do GE nAo apresentam problemas com estabilizacAo da redo 916- 

trica nem com ar condicionado. 

7.3.1.4 Pessoal 

Quanto ao pessoal alocado nas SI da pre-testagem, 10% 

ainda nAo tinham ninguem, sendo que 57% possuiam apenas 1 pessoa 

no setor e somente 32% afirmaram possuir 2 ou mais pessoas (me-

dia=1,39). No GC encontramos 40% com apenas 1 pessoa e 60% com 2 

ou mais pessoas (m6dia=2,05). J6 o GE apresentou 25% com 1 pes-

soa, 30% com 2, 30% com 3 a 4 e 15% com 5 pessoas (media=2,55). 

Como consequencia destes dados, 93% das SI da pre-testagem nto 

possuiam sequer um elemento treinado na OM. No GC, 15% das SI 

possuem de 1 a 5 pessoas treinadas e no GE 25% apresentam de 6 a 

20 e 25% de 21 a 100 pessoas treinadas. Percebe-se, claramente, 

uma alteracAo positiva na atuacAo devido A intervencAo. 

7.3.1.5 Equipamento 

Na pre-testagem, 89% das SI nAo possuiam mecanismos pa-

ra reserva do equipamento para posterior utilizacAo, a mesma pro-

porcAo ocorrendo no GC e reduzindo-se para 35% no GE. Ainda na 

pre-testagem, 87% nAo possuiam qualquer tipo de registro histori-

co acerca da utilizacAo ou operacto diAria do equipamento, o que 

se manteve no GC, baixando para 25% no GE. Somente 16% dos usu6- 

rios nAo tinham contato com outros usuArios do mesmo tipo do 

equipamento, o que se manteve no GC e reduziu-se a zero no GE. 



7.3.1.6 AtIvIdades 

Quanto as normas de organIzacto e func1onamento do se-

tor, a grande maiOrla (90%) das se0es inclufdas na pre-testagem 
confirmou a sua inexistencia, proporOo que se manteve no GC e 

reduziu-se a 30% no GE. Somente 9% das SI ofereciam cursos de 
habilitacZo ao usuario final, aumentando para 20% no GC e pars 
55% no GE. 

Quanto A existencla de uma norms de utill2aao ou ope-
ra0o dos equipamentos e dos servicos da SI, 81% da pre-testagem 
rinl. a possuiam, baixando para 75% no GC e pars somente 20% no GE. 

Ainda, apenas 18% afirmaram ter uma programa0o formal das ativi-

dades, contra 30% no GC e 70% no GE. Quanto a contatos com ou-

tros drOos tocnicos de nivel ou escal%o superior, 90% das SI 

atestaram no haver interacZo, mantendo-se no GC e melhorando pa-

ra 50% no GE. 

Quanta a identifica0o de metas por parte das SI, 17% 

no as evidenciaram na pre-testagem, enquanto 65% tinham-nas como 
substituic'o gradual das atividades e 7% como automa0o total. 
...Id no GC, 50% riZo as evidenciaram, enquanto no GE, 25% no as 
evidenciaram; contudo 75% evidenciaram-nas de forma satisfatOria 

(automaco total, substituic"go de atividades e treinamento de 
usuarlos). Ainda, 66% das SI da pre-testagem afirmaram Wao terem 

sido inspecionadas por ninguem, enquanto 34% foram inspecionadas 

pela Diretoria de Informatica (em 1987). No GC n'tlo houve uma 

grande mudanca, enquanto no GE, 45% foram inspecionadas pela ad-

ministra0o central. 

Uma parcels significativa (85%) das SI da pre-testagem 
admitiu nio divulgar a sua atividade, enquanto apenas 15% delas 

faziam-no atraves do boletim interno. Isto se mantem no GC e me-
lhora para 45% no GE. Quanto a avaliac%o das suas atividades, 

93% afirmaram no haver nada nesse sedltido, o que se mantem no GC 

e cai pars 65% no GE. Ainda, 82% nAo realizaram qualquer tipo de 
visits ou contato com outras instituicties e entidades afins da 

comunidade, o que baixa para 75% no GC e para 25% no GE. Uma 

parcela consideravel (71%) das SI no orientava os seus usuarios 
finais, contra 90% no GC e apenas 15% no GE. De todas as SI, 46% 

possuiam um cadastro do pessoal habilitado a utilizar o equi-

pamento, o que piora para 70% no GC e cal para 10% no GE. Teo 
somente 5% das SI comparavam as atividades implantadas no compu- 
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tador com a sua antecedents manual, para avaliar os beneffcios e 
a validade efetiva do trabalho. Esta proporcn melhora um pouco 

(10%) no GC e um pouco macs no GE (25%). A falta do avalla0o 
continuada dos beneffcios da automatizacto de atividades merece 
atencao. 1M se deve automatizar por automatizar. Ainda que a 

Interven0o tenha amenizado o problema, parece ter ficado aquem 
de uma solucZo efetiva. 

7.3.1.7 Software 

Quanto a utiliza0o e desenvolvimento de sistemas apli - 
cativos internos, as SI da prd-testagem apresentaram uma media de 

4,08 sistemas em operactlo. No GC, a media 6 de 4,25 e no GE a 

media sobe para 9,05. A media de sistemas previstos para desen-

volvtmento era de 1,91 na prd-testagem, o que se mantem no GC, 

aumentando para 3,9 no GE. Uma parcela significativa das SI da 
pre -testagem (60%) evidenciou que nM3 documentou os sistemas que 
desenvolveu, o que 6 pior no GC (80%) e bem melhor no GE (35%). 

7.3.1.8 Recursos 

Uma parcela significativa das SI consultadas na pre-

testagem (91%) afirma que recebeu recursos especfficos para 

aplica0o na area e, praticamente o mesmo percentual (90%), alega 

que os recursos a elas destinados sZo insuficientes para manter a 
atividade em born nfvel. Essa posicZo permanece inalterada no GC 

e se cai um pouco (70%) no GE, porCm continua insatisfatoria. 

7.3.1.9 Manuten0o 

Com relaeto ao contrato de manuten0o dos equipamentos, 

o qual 6 firmado de forma centralizad3, 38% das SI da pre-testa-
gem no possuiam uma sepia para controle e informa0o, o que plo-

ra no GC (65%) e no GE (45%). Isso evidencia algum problema mais 
seri° quanto aos contratos de manutencto. Somente 12% no tinham 
a documenta0o relativa a manuten0o ao equipamento de forma cr-

ganizada, sendo que no GC isso se mantdm e no GE desaparece. 
Quanto 6 periodicidade de manuten0o gumarla do equipamento, in-

fere-se que 27% das SI da pre-testagem nZo possuiem qualquer con-
trole, enquanto no GC o descontrole 6 maior (60%) e no GE o con-

trole 6 total. 

7.3.1.10 Seguranca 



Com relacZo a copies de seguranca, 25% das S1 da pre-

testagem 	as possuiam, o quo piora no GC (40%) e cal no GE 

(15%). 	Quanto a normas formals para control° e seguranca do 

equipamento, 70% das secbes inclufdas na pre-testagem afirmaram 

quo no as possuiam, o que melhorou para 60% no GC e para 5% no 

GE. Uma analise dos percentuals relativos a seguranca e ao con -

trole do acesso as instalaceies, dos sortwares e dos dados dispo-

nfvels, tambem revelam uma alteracto positiva atribufvel S inter- 

venao. 

Como se pode depreender dessa andlise, hs uma grande 

diferenca do perfil levantado inicialmente pars o resultado que 

se conseguiu com a intervencto. A comecar pela identificacto da 

verdadeira finalidade das SI, quo antes simplesmente inexistia, 

agora somente evidenciando - se urn desvio em 15% das SI. As normas 

existentes que passaram de 89% de desconhecimento para 40% no 

PIE, de 29% pars 5% nas Normas de Recebimento e Uso de 

Microcomputadores e de 56% para 15% nas Normas para o Uso de 

Software. 0 pessoal alocado nas SI passou de uma media de 1,39 

para 2,55, enquanto o pessoal treinado pela SI aumentou de 0,97 
para uma media de 18,9! Ainda, a media de efetivos usuarios 

cresceu de 1,8 para 5,1. 0 total de horas de utilizacto do 
equipamento aumentou de uma media de 4,71 pars 6,6 horas por dia. 
Ha assim, fortes evidencias favorSveis A intervencto, ficando 
comprovada a validade da aplicacto do manual de conduct° tocnico-

administrativa das SI. 

7.3.2 Sec3es Usuarias 

Passamos agora, baseados nas informa0es coletadas das 

sectes usu6rias e potencialmente ustArias na Pos-Testagem, a 
apresentar e discutir alguns dados que evidenciam, tambem junto 

ao usuario final, o sucesso da intervencto realizada. 

7.3.2.1 	Identificacto 

Das sectes consultadas na pre-testagem, 26% nto se uti-

lizavam dos servicos ou recursos da SI, enquanto manteve-se no 

GC, baixou para somente 3% no GE. As SI estavam e continuam 

atendendo principalmente usuSrios com encargos e atuacto adminis -

trativa (91%), em detrimento de outras areas (ensino, tecnico-

cientffica e operational). 
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Cerca de 30% dos usu6rios da pre-testagem nto recebiam 

suporte, o que cal para 22% no GC e 6 de somente somente 2% no 

GE. 	Em rela0o 6s metas dos usuarios, na prd-testagem 23% dos 

usuarios 	evidenciaram meta alguma, enquanto no GC ja aparece 

25% para o apoio a decisto contra 45% no GE. Quanto a problemas, 

39% dos usuarios da pre-testagem nto os manifestaram. Já na pas-
testagem, a recIamacto girou em torno de dificuldades para usar o 

equipamento, programacto ineficiente e necessidade de avaliacto 

pela SI. 

7.3.2.2 Pessoal 

Das seceies consultadas na pre - testagem, 45% nto pos-
suiam pessoal habilitado, apresentando uma media de 0,72. No GC 

a media sobe para 1,17 e no GE atinge 1,84, sendo que 65% das SI 

já possuern 2 ou mats pessoas. Quanto a efetivos usuarios, a pre-

testagem apresentou uma media de 0,64, contra 1,09 no GC e 1,12 
no GE. Confirma-se, com 1sso, a evidoncia de uma necessidade bem 

maior quanto a capacitac6o do usuario final em relac6o 6 informa-

tica. Pode-se lnferir que 22% das sece5es contatadas na pro-tes-

tagem n6o possuiam sequer 1 elemento habilitado, percentual que 

cai para 5% no GC e desaparece no GE. Apenas 13% das SU da pre-

testagem possuiam mais de 1 elemento capacitado na area de infor-

matica, o que melhora para 18% no GC e para 45% no GE. Ainda, 

71% dos usuarios da pre-testagem n6o receberam qualquer tipo de 

instruc6o da SI, o que cai para 58% no GC e para apenas 1% no GE. 

7.3.2.3 Equ1pamento 

Soment.e 17% das SU da pre-testagem atestaram a existen-

cla de algum tipo de reserva previa de horario para utilizac6o do 

equipamento, o que melhora no GC (38%) e no GE (93%), o mesmo 

ocorrendo em relac6o ao registro da utilizac6o do equipamento. 

Com  relac6o 6 interac6o entre usuarios do mesmo tipo de equipa-

mento e sistema, 44% das SU da pro-testagem confirmaram-no, o que 

já passa a 59% no GC e melhora para 87% no GE. 

7.3.2.4 Atividades 

Na prC-testagem, 72% reclamaram par cursos, o que balxa 

para 58% no GC e simplesmente desaparece no GE. Quanto ao supor-

te oferecido pela SI, 70% dos usuarios da pre-testagem confirma-

ram a sua disponibilidade, o que melhora para 78% no GC e para 

98% no GE. Tem-se que 86% dos usuarios da pre-testagem afirmaram 
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desconhecer a existemcia de uma programa0o formal das atividades 
das SI, o quo baixa para 70% no GC e para somente 3% no GE. 
lima parcela significativa dos usuarios (68%) da pre-testagem res-
saltou clue ndo havla divulgacto das atividades da SI, o que baixa 

para 53% no GC e desaparece no GE. Na pre-testagem, somente 5% 

dos usuarios evidenciaram a realizacZo de alguma forma de avalia-

c'5o das suas atividades pela SI, o owe se mantem no GC a melhora 
para 87% no GE. 0 mesmo ocorre quanto a visita a drOos e insti-

tuicOes da comunidade que atuam na area de informatica, o que re- 

vela pouca intera0o com a comunidade. Ainda, 36% das sec es 
consultadas na pre-testagem alegaram tAo ter recebido qualquer 
tipo de orienta0o da SI, o que se mantem no GC e baixa para 11% 

no GE. 

Quanto a utilizacao do equipamento, no que se refere a 
pessoas da SU por dia, a pre-testagem apresentou uma media de 

0,54, com o GC chegando a 1,05 e o GE a 1,06. Quanto a utiliza-
Oo do equipamento durant.e o hordrio de expediente, inferimos que 
32% faziam-no por 1 Nora por dia na pro-testagem, o que sobe para 

70% no GC e para 92% no GE. Apenas 5% das SU da pre-testagem 
utilizavam o equipamento fora do horario de expediente, o que 

ocorre no GC e jd apresenta 34% do GE. 

Quanto a exIstencia formal de uma norma de operacto e 

utilizacZo do equipamento (tipo manual de usudrio), 65% dos usud-
rios da pre-testagem afirmaram ter conhecimento, o mesmo 

ocorrendo no GC. Já no GE apenas 5% desconhecom. Apenas 4% dos 
usuarios da pre-testagem admitiram fazer alguma comparacZo da 
atividade automatizada com a sua correspondente manual, o que so-

be para 11% no GC e para 17% no GE. Contudo, isso indlca uma 
distorco a ser corrigida, uma vez ser absolutamente necessdrio 
compararem-se as atividades (antes e depois) para avalia0o. 

7.3.2.5 Software 

Apenas 8% das SU da pre-tebtagem evidenciaram o use do 

software eleito para ser padr'do em termos de utilizac'do e desen-
volvimento de aplicac3es (Open Access). Isso melhora para 51% no 
GC e para 58% no GE. Porem, ainda mostra uma utiliza0o de ou-
tros softwares, contra as determinaces da administra0o central, 
prejudicando a troca de experiencias. Quanto a sistemas aplica-
tivos internos, a pre-testagem apresentou media 0,68, enquanto o 

GC apresentou 1,17 e o GE melhora para 2,05. A expectativa do 
desenvolvimento de sistemas inexistia em 56% dos usudrios da pre- 
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testagem, com media 0,49, o que melhora para 0,89 no GC e para 

1,21 no GE. 

Somente 52% das SU da pre-testagem afirmaram que as 

seas atividades no computador estn relacionadas com a substitui- 

Oo de atividades essencialmente manuais (manuten0o de arquivo), 
o que chega a 91% no GC e para 97% no GE. Infere-se que 47% das 

SU da pre-testagem 	estavam satisfeitas corn os sistemas desen- 
volvidos pela SI, o que piora para 66% no GC e baixa para 29% no 

GE. Somente 21% das SU da pre-testagem confirmaram a utiliza0o 

de estudo preliminar por parte da SI, por ocasito da defini0o 
dos sistemas a serern desenvolvidos. Isso se mantem no GC e me- 

lhora para 58% no GE. Por6m est6 longe do ideal, pois a andlise 

pre-sistema 6 fundamental. To somente 5% das SU da pre-testagem 

confIrmaram haver algum tipo de documentacao sobre os sistemas 

desenvolvidos, o que melhora para 12% no GC e para 21% no GE. 

Aqui tem-se um problema serio! A documentacao efetivamente 6 uma 

tarefa que o pessoal demonstra nao dar atencao. Isso acarretar6 

problemas tanto para as SU quanto para a SI, al6m, naturalmente, 

da organizacto. Isso 6 realmente grave, considerando que a rota- 
cao de pessoal ocorre periodicamente, por determinacao estrategi- 
ca do EB. 

7.3.2.6 Recurso 

Uma parcela significativa (77%) dos usu6r1os julgou que 

os recursos destinados a SI nao sao suficientes, o que se mantem 
na pos-testagem. 

7.3.2.7 Manutencao 

Somente 34% dos usuarios da pre-testagem afirmaram ter 
notado a realizacao de manutencao sumarla do equipamento, o que 

melhora para 57% no GC e para 94% no GE. Ainda, 45% dos usuarlos 
da pro-testagem nao estavam satIsfeltos com a qual1dade da manu-
tencao reallzada nos equ1pamentos, o'que cal para 4% no GC e 6 de 

31% no GE. Com relacao a presteza do servico de manutencao, 48% 

das SU da pro-testagem nao estavam satisfeitas, o que baixa para 

28% no GC e para 13% no GE. 

7.3.2.8 Seguranca 
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Com relack a cdpias de seguranca, 63% das SU da pre-

testagem afirmaram nto possuf - las, o que diminui para 49% no GC e 

para 34% no GE. Apesar da aparente melhora, considera-se este um 

outro grave problema a ser sanado, pois a copla de seguranca 6 um 

elemento basic° do nosso trabalho, sem o que o risco de prejufzo 

6 sempre alto. Com  relac%o ao acesso as instalac6es, somente 10% 

dos usuarios da pre-testagem notaram um controle maior, o que me-

lhora para 81% no GC e para 98% no GE. Ja com relac&) a seguran-

ca do software, do equipamento e dos dados, ha uma homogeneidade 

de resultados coletados, com a pre -testagem e o GC em torno de 

10% favordvel, e o GE com 20 a 30% o que, efetivamente, 6 muito 

baixo. Essa despreocupac%o com a seguranca podera ter serias im-

plicace5es no futuro. Convem que se revisem as normas e que se 

estabelecam controles. flio somente 10% das SU da pre-testagem 

notaram uma preocupacto da SI em fiscalizar as normas de seguran-

ca, o que melhora para 19% no GC e pars 66% no GE. 

De toda essa andlise das Sec3es Usuarias, considerando 

o estagio em que se encontravam antes da intervencto (pre-testa-

gem) e os resultados obtidos apds a aplica0o do manual (p6s-tes-

tagem) - ainda, podendo controlar o tempo pela observa0o do Gru-

po de Controle - conclui-se pela efetiva validade da experimenta-

Oo realizada. Seno, vejamos: de 23% das secoes consultadas 

inicialmente quo rAo sabiam da existencia das SI, tem-se agora 

100% com aspirace5es e metas concretas a respeito da utilizacZo 

dos services e dos recursos da SI. Passou-se de uma media de 

0,67 para 1,49 pessoas treinadas por SU, bem como a media por SU 

de pessoas que efetivamente s o usuarias aumentou de 0,64 para 

1,12. De 72% que recebiam curses na area de microinformati-

ca, passamos a simplesmente 100% que já os recebem. De 30% que 

reclamavam por suporte da SI, chegou-se a meros 2% de reclaman-

tes. Ainda, de 86% quo desconheciam uma programac'go formal das 

atividades da SI, tem-se apenas 3% que a desconhecem. A utiliza-

Oo do equipamento por dia passou de uma media do 0,54 usuarios 

para 1,06. Tambem, a media de siseemas aplicativos passou de 

0,68 para 2,05. His assim, fortes evidencias favoraveis a inter-

ven0o, ficando comprovada - tambem pelos reflexos nas SU - a va7 

lidade da aplica0o do manual de condu0o tecnico-administrativa 

das SI. 
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7.4 0 Confronto Pas-Testagem X Pre-Testaq©m 

Essencialmente, o que se deseja apresentar 6 o confron-

to da performance das SI e das SU do grupo experimental com a 

performance das SI e das SU do grupo de controle. Para a efeti-

va0o do confronto pas x pre, foi realized° um levantamento dos 

testes a realizer, optando - se pela realiza0o de testes do tipo 

qui-quadrado para os confrontos que possuiam respostas tabuladas 

ou categoric:as, do tipo sim ou nZo. Na proposta de valida0o do 

estudo, pela igualdade de condic8es em que se encontravam as SI 
de todo o EB, partiu - se do princfpio de que todos os fatores a 

serem estudados cram indiferentes para o GE e para o GC e, em 
consequencia, poderiam ser influenciados pela interven0o. 	En- 

tretanto, quando da analise das informacbes coletadas na pre-tes-

tagem, embora as SI tivessem sido selecionadas aleatoriamente, 
algumas variaveis estudadas já apresentaram um comportamento di-

ferenciado, com uma diferenca de comportamento posit.lva do GE em 

rela0o ao GC. Com  isso, rnesmo que a acZo da interven0o tenha 

elevado o nivel de atividades nesses fatores, riZo poderfamos 
afirmar categoricamente pela acZo da interven0o especificamente 

nesses fatores. A seguir, pode-se observar o quadro 8, onde 
apresentados esses fatores que, em consequancia, foram exclufdos 

do confronto final. 

! Grupo ! 	Variivel 	!Significncia! 
-! 

!INSTA- !9.CORRENTE 	S(i%) 	! 
!LAC6ES !10.AR COND 	S(5%) 	! 

!ATIVI- !29.META 	 S(5%) 
!DADES 	!35.VISITA 	 S(1%) 

!38.ORIENTA 	S(5%) 
!49.RESERVA 	S(5%) 
150.REGISTRO 	S(1%) 
!43.SUBSTITUI 	' 	S(5%) 
!44.RODAM 	 S(57.) 
145.EXPANS40 	S(5%) 
!46.ESTUDO 	! 	S(5%) 
!47.DOCUMENTAI 	S(1%) 

!SEGUR. !66.SOFTWARE ! 	5(17.) 
4 	  

Legenda: S (x%)-Relacao encontrada (margem de erro) 
Quadro 8 - Confronto GE x GC na Pre-Testagem(Qui-Quadrado):SI 



Ressalte-se que a comparacgo de perfis (7.3) já apontou 

uma acgo positiva da intervenco nesses fatores que ngo se consi-

derou para o confronto da pas com a pre-testagem. Entretanto, 

reforca-se que ngo se teria condiceies de estatfsticamente compro-

var a acgo da intervencgo nesses fatores. Ainda, 6 importante 

destacar que nto se tratou de um descontrole da amostra, mas sim 

de uma situacgo acontecida independentemente da vontade do pes -

quisador, uma vez que o ED é uma instituicgo national e, sobretu-

do, que nto estava parada pars a realizacto da pesquisa. Em con- 

sesuencla, alguns fatores poderiam ser um pouco melhores que ou-

tros, em diferentes lugares. 

A no que diz respeito i3s var16veis estudadas nas SU, 

riZo havia diferenca de comportamento entre o GE e o GC. Isso 

permitiu analisar o confronto de todos os fatores inicialmente 

levantados nas Sec:6es Usuarlas, possibilitando a atribui0o de 

resultados a interven0o. 

Analisando os dados apresentados no quadro 9, nota-se 
claramente um resultado favoravel, pois tem-se um ndmero maior de 
"S(1, 2 ou 5%)" - resultados significativos com margens de erro 

aceitaveis - do que de "NS" (resultados nZo significativos). Ou 
seja, mesmo visualmente já se identifica uma performance positi-
va, com sensfvel melhoria no GE com relacAo ao GC. Ressalte-se 

que todas as vari6veis em questZo riZo apresentavam comportamentos 

diferentes do GE para o GC (NS), no pre-testagem. Considera-se 

isto muito importante, pois demonstra uma a0o efetiva das normas 

estabelecidas na experimenta0o, no sentido de melhorar ou de im-

plementor determinados controles e atividades. 

Verificando o quadro 9, percebe-se resultados satisfa-
torios em todos os grupos de variaveis. Naturalmente, que algu-
mas variaveis W5o apresentaram progressos significativos. Estas 
devem ser alvo de uma anal's° mais detalhada pela administracZo 

central. A seguir, comentamos alguns aspectos em rela0o a estas 
variaveis. As Normas para Recebimento e Uso de Microcomputadores 
(RECUSO) ric) deram resultado significativo porque, em verdade, já 

havia relatIvamente uma boa dissemina0o quando identificada na_ 

pre-testagem. 	Com isso, o teste estatfstico realizado como con- 
fronto 	considerou significativa a diferenca atingida com a 

p6s-testagem. 	Entretanto, a identifica0o de metas e de proble- 

mas a solucionar (MISS2(0, PROBLEMA), bem como a questo da inspe-
cZo (QUEMINSP, ANOINSP), precisam ser observadas mais de perto 
pela administra0o central porque, mesmo com a interven0o, ainda 



94 

no apresentam resultados satisfatdrios. 

+ 	  
! 	! 
Grupo 	! 	Variivel gl 

2 , 
+ 

! 
Significineia! 

IDENT. 1 4.MISSZO 5,00 2 NS 
! 	  

NORMAS 1 5.PIE 5,01 i S(5%) 
!6.RECUSO 1,11 1 NS 
17.00 PROG 16,94 1 S(1%) 
! 	  

INST. 	!ii.PISO 7,69 3 • NS 
	! 	  
ATIVI- 1 8.ORG . 	FUNC. 15,00 1 S(1%) 
DADES 	!13.CURSO 5,22 1 S(5%) 

!26.NORMA OP 12,13 1 S(1%)  
!27.PROG.TRAB! 6,40 i S(5%) 
1 28.ESCAL.SUP 7,62 1 S(1%) 
!30.PROBLEMA 2,92 2 NS 
!31.QUEM INSP! 1,76 2 e. NS 
1 32.ANO INSP 2,31 2 NS 
!33.COMO DIV. 18,68 3 S(1%)  
!34.AVALIA 5,62 1 S(5%) 
!Si.VIZINHO 4,44 1 S(5%)  
1 52.PESS.HAB. 15,00 1 S(1%) 
153.COMPARA 1,56 1 NS 
	! 	  
SOFT- 	!39.84SICO 2,10 1 NS 
WARE 	!40.APLICAT. 0,67 1 NS 

RECUR-!54.RECURSO 4,33 1 S(5%) 
SOS 	155.SUFICIENT 5,71 1 S(5%) 

MANU- 	156.CONTRATO 1,61 1 NS 
TENCZO!57.DOC MNT 3,24 1 NS 

158.PERI0D0 18,57 1 S(1%) 
159.PREVENT. 1,56 1 NS 
!60.QUALIDADE 0,36 1 NS 
!6i.PRESTEZA 2,85 1 NS 

SEGU- 	!62.0NDE 7,74 3 S(5%) 
RANCA 	!63.ACESSO 2,85 1 NS 

!64.FiSICA 6,46 • 1 S(5Z) 
!65.EQUIPTO 13,79 1 S(1%) 
!67.DADOS 3,60 1 S(5%) 
!68.ARQ. 	TRAB! 1,25 3 NS 

Legenda: NS 	-Resultado ngo significativo 
S (x%)-Relaggo encontrada (margem de erro) 

Quadro 9 - Confronto GE x GC na Pos-Testagem (Qu i -Quadrado) : S I 
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0 mesmo comentario serve para a comparack das atividades automa- 
tIzadas com as antecedentes manuals (COMPARA) e com os softwares 
utilizados (BASICO, APLICATIVO), pois ainda ha indfcios de que 

nem todos utIllzam o software padrto. no se nota uma melhoria 

consideravel no clue diz respelto ao assoalho (PISO), 	havendo 
diferenca entre GE e GC, Entretanto, riZo se deve desprezar qual-
quer observa0o quanto as instalacOes, mesmo que sobre o assoa-

lho, porque sy6o pequenos problemas de umidade que trazem series 

custos com o reparo do equipamento. Ainda, deve ser observada a 

questto dos contratos de manuten0o (CONTRATO, QUALIDADE, PRESTE- 
ZA) e dos calenclarios de manuten0o preventive dos equipamentos 

(DOCMNT, PREVENTIVA), pois no apresentam bons Indicadores. Por 
fim, deve-se dar atenc'ao para o local onde os arquivos de traba-

lho esto sendo guardados (ARQ.TRAB), pois isto podera ter refle-
xos quanto a seguranca de informac6es (ACESSO). Talvez devessem 
as SI adotar um sistema em que o proprio usuario guarda os seus 

disquetes de dados. 

Um ponto importante a ressaltar d que W5o se esperava, 

ate certo ponto, somente resultados positivos. Ou seja, alguns 
dos itens estudados ainda apresentam comportamento aquem do espe-

rado. Contudo, isso implica em recomenda0o para reflexo da ad-
ministra0o central que, apolada nas relaobes entre variaveis que 
se evidenciaram (7.2), deve estabelecer um "piano da as"5o" para 

que estes itens sejam melhorados. Todos os outros aspectos estu-

dados (variaveis) foram positivamente afetados. 

Apesar das observaceSes a serem conslderadas devido ao 

resultado no favoravel no GE em rela0o ao GC, muitos foram os 

fatores cam significa0o na resultante da interven0o. No que 
diz respeito a normas, o conhecimento do PIE e das Normas para 

Uso de Programas (USOPROG) 6 melhor no GE do que no GC. Isso ja 
muito importante, pois esses normas cram praticamente desconhe-

cidas na prC-testag?m. Ainda, na parte referente as atividades, 

as SI do GE sZo superiores as do GC, possuindo normas de organi-

za0o e funcionamento (ORGFUNC), ofOecendo mais cursos (CURSO), 

possuindo normas de operacZo do equipamento (NORMAOP), tendo uma 

programa0o formal das atividades (PROGTRAI3), e mantendo contatos, 

regulares com os escal6es superiores (ESCALSUP), o que realmente 

acontece menos nas SI do GC. Tambem, a divulga0o das atividades 

(COMODIV) das SI ocorre bem mais no GE que no GC, o mesmo ocor-

rendo com a avalia0o periddica da situa0o das SU pela SI (AVA-

LIA). As SI do GE procuram interagir corn outras SI de mesmo por--
te (VIZINHO) e, ainda, possuem cadastro de todo pessoal da OM ha- 
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bilitado (PESS.HAB) a utilizar o equipamento. 	Identifica-se que 

as SI do GE j6 demonstram satisfaco com Os recursos recebidos 

(RECURSO, SUFICIENTE), o quo certamente deve ser fruto de mdrito 

do seu melhor nfvel de atividades. Ha vantagem do GE tambem 

quanto ao period() de manuten0o sumaria do equipamento (PE2f0D0), 

al6m dos aspectos ligados a seguranca, tais como cdpIas "bac -

kups", instalacdes ffsicas, equipamento e dados (ONDE, FfSICA, 

EQUIPTO, DADOS). 

0 Quadro 10 apresenta os resultados do confronto entre 

variaveis categoricas (testes Qui-Quadrado) nas SU. Como ja foi 

abordado, nenhuma das variaveis estudadas apresentou slgnifica0o 

na pre-testagem, ou seja, nto havia diferenca de comportamento do 

GE para o GC antes da realizacto da intervencto. Já na p6s-tes-

tagem, o comportamento positivo, do GE em relacto ao GC, atinge a 
major parte dos fatores estudados, como se pode notar pela sim-

ples visualizacto do quadro. Entretanto, ao analisarem-se os re-
sultados, ainda identificam - se problemas na comparacto das ativi-
dades automatizadas com a antecedente manual (COMPARA), o que de-

ve ser observado pela admlnistracto central. Alem disso, talvez 
mesmo por decorrencia, n'ao ha uma confianca em se os sistemas de-

senvolvidos substituem efetivamente as atividades de rotina 

(SUBSTITUI). Ainda, observa-se que nto se obteve resultado quan-

to aos arqulvos de trabalho, os quals deveriam ser guardados como 

o prOprlo usuarlo (por questto de seguranca da prOpria SI), nto 
se constatando diferenca significativa em relacto as SU do GC 

(ARQ.TRAB). 

0 resultado do confronto mostra que as SU do GE já do-

minam as suas metas, no sentido de plena conscioncia dos seus ob-
jetivos (META), bem coma ja tem levantado os seus problemas para 

que possam ser estudados pela SI (PROBLEMA) e já identificam os 
seus problemas internos (PROBLEMA), no sentido de ser um usuario 

efetivo. Ainda, as SU do GE tem uma explicacto para o fato de 

nto receberem suporte da SI (PQ g SUP), o que nto ocorre no GC. 

A interacto com outros usuarios do lesmo tipo de equipamento e 
sistema ocorre mais nas SU do GE do que nas do GC (VIZINHO). Em 

consequencia, as atividades sto mats intensas e se evidonciam 

mais no GE do que no GC: as SU recebem mais cursos, suporte, ava-
liacto, orientacto e contato com a SI do quo as SU do GC (CURSO, 
SUPORTE, AVALIA, ORIENTA, CONTATO). Ainda, no GE as SU tem co-

nhecimento da programacto das atividades da SI (PROGTRAB), alem 
de particlparem de visitas conjuntas SI-SU a outras entldades de 

informatics, o que ocorre menos ou nem ocorre no GC (VISITA). 
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Tambem, nas SU do GE, ha uma maior divulgagZo das atividades rea- 
lizadas em conjunto com a SI 

Grupo 	! 	Variivel 
! 	  

(COMODIV). 

1 , 
gl Significincia 

IGEN- 	I8.PQ T.', SUP 13,98 2 S(i%) 
TIFI - 	 1 10.META 27,55 2 S(iX) 
CAM Ili.PROBLEMA 43,85 2 S(17) 

EQUI- 	!34.RESERVA 55,35 i S(17) 
PAMEN-!35.REGISTRO 28,81 1 S(i%) 
TO 	!37.VIZINHO 16,23 i S(i%) 

ATIVI-15.CURSO 73,96 1 S(1%) 
DADES 	!7.SUPORTE 17,95 1 S(1%) 

1 9.PROG.TRA8. 80,76 1 S(1%) 
1 12.CONTATO 7,65 1 S(1%) 
1 13.COMO DIV 66,02 3 S(1%) 
!14.AVALIA 99,44 1 S(1%) 
!15.VISITA 53,07 1 S(U%) 
1 20.0RIENTA 13,80 1 S(1Z) 
!25.NORMA 58,50 i S(1%) 
!36.COMPARA 0,83 1 NS 

SOFT- 	!26.APLICAT. 9,33 2 , S(1%) 
WARE 	!29.SUBSTITUI 2,95 1 NS 

!30.EXPANS40 4,91 1 S(5%) 
!31 SATISFAZ 19,94 i S(1%) 
!32.ESTUDO 24,20 1 S(1X) 
!33.DOCUMENTA 61,60 1 S(1%) 

RECURS0 1 38.RECURSO 6,26 1 S(5%) 

MANU- 	1 39.SUM4RIA 31,90 1 S(1%) 
TEN00 1 40.QUALIDADE 14,96 i S(1%) 

!41.PRESTEZA 5,86 1 S(5%) 

SEGU- 	1 42.COPin SEG 15,18 3 S(I%) 
RANCA 	!43.ACESSO 13,80 1 S(1).) 

1 44.FiSICA 45,66 i S(1X) 
1 45.EOUIPTO 11,06 1 S(1%) 
1 46.SOFTWARE 4,34 1• S(5%) 
I47.DADOS 9,47 1 S(5%) 
1 48.AM TRA8 1  5,96 3 NS 
1 49.FISCALIZA! 31,33 1 S(1%) 

Legenda: NS 	- Result ado ngo significative 
S (x7.) 	- Relacgo encontrada (rnargem de erro) 

Quadro 10 -Confronto GE x GC na P6s-Testagem (Qui-Quadrado):SU 
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Observa-se, ainda, uma diforenoa significative, do GE 

para o GC, no que diz respeito satisfaoZo corn os sistemas de-

senvolvidos (SATISFAZ), bem como com relacn A manutencto dos 

equipamentos (SUMARIA, QUALIDADE, PRESTEZA). Ainda, todos os as-

pectos de seguranca sto melhor observados pelas SU do GE do que 

pelas do GC (COPIASEG, ACESSO, FfSICA, EQUIPTO, SOFTWARE, DADOS, 

FISCALIZA). Pode-se ent'o, afirmar que a performance da pos -tes-

tagem foi totalmente superior, o que evidencia, novamente, o 

acerto da intervencao realizada, deuta feita em relacae aes usua- 
ries. 

Outros confrontos realizados envolviam variaveis ordi-

nals (cujas respostas eram essenclaimento quantldades de horas, 

de pessoas e de sistemas). Para estes, optou-se pela utiliza0o 

do teste U de Mann-Whitney (em detrimento do teste t de Student, 
pots a populacZo era relativamente pequena). Ainda, realizou-se 

uma reorganizacZo das informacefes, no sentido de so obter a prio-
ri a diferenca de valores da pas pare a pre-testagem, em cada SI 
e, tambem, em cada SU. Isso permitiu verificar qual o ganho (ou 
perda) obtido apdos a aFlicacZo da interven0o, naquelas varlaveis 
analisadas. Ressalte - se que a acZo do tempo foi aqui descontada 
(pois o resultado da pos-testagem considerou a performance do 
Grupo de Controle). 0 quadro 11 apresenta os resultados obtidos 
nas SI. 

Grupo ! 	Variavel u P6s - Pre ! 
 	! 	  ! 
PES- !12.PESSOAL 187,0 NS ! 
SOAL !14.TREINADO 118,0 S(5%) ! 

!37.EFETIVO 93,0 S(2%) ! 

 	i 
!36.HABILITA 123,0 S(5%) ! 

--! 
ATIVI-121.PESS.DIA 189,5 NS ! 
DADES !22.DURA 	EXP. 162,5 NS ! 

!23.FORA 	EXP.! 173,0 NS ! 
!24.ARQ SI 113,0 S(2%) ! 
!25.ARQ. 	USU 124,0 . 	S(5%) ! 
! -! 

SOFT- !41.INTERNO 190,0 NS ! 

WARE !42.INTERNO A! 164,5 NS ! 
!48.D.INFOR 	. 160,0 NS ! 

Lecienda: 
NS 	-Resultado n'ao significativo 
S (x%)-Relacao encontrada (margem de erro) 

Quadro 11 - Confronto GE X GC (teste U):SI 

_ 
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Naturalmonte, isso foi foito com a expectativa de re -

sultados positivos, favoraveis a pos-testagem. Contudo, nZo fo- 

.•.am tZto positivos os resultados atingidos, muito embora j6 tenha-

mos verificado uma melhoria das medias, conforme já visto na com-

para0o de perfis (7.3). Note-se clue variaveis da maior impor-

tancia, como o numero de pessoas que utilizam o equipamento por 

dia (PESSOA-DIA), bem como o tempo de utilizacbo do equipamento 

por dia (DUflA-EXP), n'5o chegaram a apresentar diferenga signifi-

cativa, do ponto de vista estatfstico. Entretanto, quanto ao 

pessoal, o nUmero de usuarios efetivos (EFETIVO) apresentou dife- 

renca significativa, assim coma o nOmero de pessoas troinadas 
(TREINADO) e, por consequOncia, habilitadas ao use do equipamento 

(HABILITA). Somente 1-1() apresentou um progresso signIf1cativo o 
pessoal alocado (PESSOAL). Entretanto, nZo seria propriamente a 
interven0o que provocaria isso, mas os seus reflexos futuros, 
pois a demanda pela microinformatica certamente aumentarS. Quan-

to as atividades, o numero de horas usadas para a manuten0o dos 
arquivos, tanto da SI quanto da SU, aumentou (ARQSI, ARQSU). Em-
bora a media dos sistemas aplicativos desenvolvidos (INTERNO, IN-

TERNO A) tenha aumentado, nto houve diferenga nem mudanga signi-

ficativa no confronto, bem como as SI nto tem efetivamente con-
tribufdo com sistemas (D INFOR) para que a administragto central 

possa distribuir aos outros usuarios (como ja foi visto, essa 
contribuigto 6 mfnima). Ressalte-se que essas observace5es foram 
feitas baseando-se em clIferengas significativas a 5% de confian-
ga. Caso fosse estabelecido 10% como margem de erro maxima, to-
das as variaveis apresentaram resultados significativos. 

0 quadro 12 apresenta as resultados obtidos nas SU. No-

ta-se quo todas as variaveis estudadas apresentaram resultados 

positivos. Apenas o tempo de maquina para a manutencto dos ar-

quivos do usuario (MNTARQUSU) nto evidenciou diferenca positiva 

nessa comparagto. A parte que mais importava, nesta verifIcagto, 

era a de pessoal treinado (TREINADO) e de usuarios efetivos (EFE-
TIVO). E essas apresentaram resultados positivos. Ainda, tem-se 

uma melhora no que diz respeito a utilizagto digria do equipamen-
to (PESSOA-DIA), bem como na questto referente aos sistemas in-
ternos desenvolvidos (INTEND) e a desenvolver (INTERNO A). Isso 
comprova que o reflexo da experimentagto foi quase total a nivel 
de usuarios finals, com as SU do GE apresentando um resultado me-

Ihor do que as SU do GC. 



+ 
Grupo 	I 	Varlivel 	! z P6s - Pre 	! 

! 	! ! 
PES- 	1 4.PESSOAL 	! 3,49 S(1%) 	! 
SOAL 	!6.TREINADO 	! 5,33 S(1%) 	! 

!i8.HABILITA 	! 1,92 S(5%) 	! 
!19.EFETIVO 	! 1,98 S(5%) 	! 
! 	! ! 

ATIVI-!21.PESSOADIA! 2,03 S(5%) 	! 
VIDA- 	1 22.DURA EXP 	! 1,99 S(5%) 	! 
DES 	!23.FORA EXP 	! 4,68 S(U%) 	! 

!24.MNTAROUSUI 1,56 NS 	! 
 	! 	! I 
SOFT- 	1 27.INTERNO 	! 5,30 S(1X) 	1  
WARE 	!28.INTERNO Al 2,74 S(1%) 	I 

+ 
Legenda: 

NS 	- Resultado nio significativo 
S (x%) 	- Relac'io encontrada (margem de erro) 

Quadro 12 - Confronto GE x GC (teste U):SU 

100 
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8. CONCLURES E SUGESMES: AVALIAM FINAL E PERSPECTIVAS 

8.1 Concluso da Experimenta0o 

Os resultados apresentados e analisados no capftulo 

evIdenciam claramente a validade da interven0o realizada. 1st° 

ja nos permite concluir 	objetivamente - pelo acerto da solucgo 

proposta. Alcor disso, por todos os aspectos abordados nos capf-

tulos 3,4 e 5, podemos afirmar - com boa margem de acerto - a 

aplica0o (generaliza0o) da nossa proposicZo a organiza0es com 

caracterfsticas semelhantes. As OM foram, na verdade, tomadas de 

surpresa pela pesquisa. A realidade 6 clue a prOpria realizaao 
da pesquisa foi um agente propulscr e provocador de atitudes, o 

que tambem ja denota meritos para a interven0c. Mas como era 

vista uma SI, normalmen•e situada em Comandos (organizacZo multi-

setorial, com estrutura rigidamente hierarquizada)? As ativida-
des de uma SI, como mostra a figura 17, nZo cram bem delimitadas, 

dela exigindo-se bem mais do que teria condic3es de atender. 

+- 	  
!ATIVIDADE! 

+ 	 + 	 +-- 	+ 
! 	INTERNA 	! 	 ! EXTERNA 	! 

+ 	 + 	 + 	+ 

+ 	  

	+ 	+ 	-+ + 	 + + 	  

	

!DESENV. ! 	!ASSESSORIA! 	!TREINAMENTO! 	!DIM) 

	

!SISTEMAS ! 	+ 	 -+ + 	 + !TEXTOS 
!RELATdRIOS ! 
!MANUAIS 	! 

! PESSOAL 	! 
MEIOS DE ! 

! COMUNIC. ! 

+----+ 	+ 	  
! SO ! 	! PACOTE INTEGRADO ! 
+----+ 	+ 	 

Figura 17 - Esquema das Atividades de uma SI 

Aldm das atividades internas, incrementais no seu rit-
mo, as SI sempre tem encargos externos, com rela0o as SI das OM 

subordinadas. Por exemplo, o Centro de Informatica 3 (Porto Ale-
gre) atende as SI das OM do RS e a SI da 5a. RM (Curitiba), a 
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qual atende as SI ciao 011 do PR e SC. Estes se transformam num 
outro conjunto de tarefas a cumprir que, lentamente, ganha espaco 

dentro do cotidiano das SI. A distancla real entre as SI, no inf -

cio, era absurda. Evidente, pots uma ngo sabia sequer da exis-

tancia da outra, ou sej ;i, foram criadas para ver o que iria acon-
tecer! E, decorrencia natural, enfrentaram muitos problemas, das 

mais diversas naturezas: pessoal, forma0o, manuten0o tecnica, 

contratos, "pirataria" de software, equipamentos instalados sem a 

devida superviso, redundAncia de tarefas e de dados e total Fal -
ta de normas. 

ldentificada a necessidade de se obter uma padronizaao 
de procedimentos no cumprimento das mats variadas tarefas que o 

ambiente exige e, com isso, atingir um nfvel de atividade bem 

mats efetivo, surgiu a ideia da elabora0o de um manual que pre-

conizasse as atividades (estrutura, organizacZo e funcionamento) 

das SI. Consequencia natural, a implanta0o do manual foi iden--

tificada como uma interven0o, a qual deveria ocorrer segundo o 

exposto por CAMPBELL 8 STANLEY (1976) como delineamento experi-

mental com pre e p6s-testagem. Com  isso, apos elaborado o piano, 

poderia-se testa-1o, comparando os seus reflexos com o perfil an-

terior a sua implementa0o: sabendo ento, se as SI melhoraram 

efetivamente o seu desempenho. Naturalmente que o nosso pressu-

posto besico era o de que a implementacZo dessas ideias levaria a 

uma melhoria em todos os fatores estudados, bem como a uma melhor 

explora0o e aproveitamento dos recursos humanos, de maquina e de 

programas. 

Para a realiza0o da pesquisa, coletou-se informa0o de 

toda popula0o disponfvel na epoca da pre-testagem (fevereiro de 

1988), ou seja , 
enviamos 102 questionarios para as Si e recebemos 

96. Ainda, para cada SI, remeteram-se 10 questionarios para se-

rem respondidos pelos usuarios da SI, dos quaffs foram recebidos 

478. A intervenc'o foi realizada em 20 SI (GE - Jun/Jul 1988), 

enquanto outras 20 foram selecionadas como controle (GC). Final-

mente, em Nov/Dez 1988, foi realizada a pos-testagem, obtendo-se 

informacbes de todas as SI do GC e do GE, @len) de 174 usuarios. 

0 acompanhamento desse processo, de per si, já mostrou -

que o resultado seria um sucesso. Porem, aguardou-se a hora de 

processarem-se as informac6es coletadas, a fim de se buscar a 

verdadeira medida dessa previsto. 
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A seguir, apresentam-se alguns dados extrafdos da pre e 
da pos-testagens, os quaffs foram discutidos anteriormente (7.1 e 

7.3): 

15E00 DE INFORM4TICA 

VARI4VEL 
	

PR-TESTAGEM 
	

POS-TESTAGEM 

MISSZO 
PDI 
PESSOAL ALOCADO 
NORMAS INTERNAS 

USU4RIOS 

AVALIAC40 

ORIENTA USUARIOS 

SISTEMAS DESENV. 

RECURSOS FINANCEIROS 
CdPIAS SEGURANCA 

78 % DESVIO 

89 % DESCONHECEM 

57 % APENAS 
90 X NZO POSSUEM 
67 % APENAS 

93 % N40 

71 X NZO 
70 % ATg 5 
17 % N40 

90 % INSUFICIENTE 
25 % N40 

5 % DESVIO 

40 % DESCONHECEM 

75 % DE 2 A 5 
30 X NZO POSSUEM 
757. DE 2 A 6 

65 % N40 

15 % N40 

45 X AT 5 
307. DE 6 A 20 

70 % INSUFICIENTE 
15 % N40 

BEC5ES USURIAS 

VARI4VEL 	 PRE-TESTARFM 
	

PL5S-TESTAGEM  

4REA ATIVIDADE 	91 % ADMINISTRACZO '88 % ADMINISTRACZO 

TREINAMENTO 	 7i % N40 	 2 % N40 

PROGRAMACZO ATIVIDADES 86 % N40 3 % N40 
UTILIZAC40 DI4RIA 49 % N40 100 X SIM 

NORMA OPERAC40 SI 65 % N40 5 Y. N40 
COMPARA MANUAL/AUTOM. 96 % N40 83 X N40 

SOFTWARE PADR40 92 % FORA 10 % FORA 

DOCUMENTAO40 95 % N40 79 % N40 

SISTEMAS APLIC. 33 7. APENAS i 53 % APENAS 1 

51 % N40 29 % DE 2 A 3 

MANUTENC40 	SUM4RIA 66 % N40 085ERVAM 6 % N40 OBSERVAM 

0 esforco feito para levantar todas as possiveis rela-
cbes entre variaveis, tanto a nivel de SI quanto a nfvel de SU, 

foi recompensado pelo mapeamento que se pode estabelecer 

(7.2). Diversas das relacoes hipotetizadas foram confirmadas com 

margem minima de erro, o quo permitiu estabelecer diversos en-

cadeamentos - os quaffs podem ser utilizados para a determina-

Oo de como poderemos atingir a melhoria de diferentes as- 
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pectos organizacionais. A figura 18 mostra alguns encadeamentos 
identificados. 	Por exemplo, est6 comprovado que as SI efetiva- 

mente inspecionadas pela D INFOR tem sua missto bem estabelecida, 

possuem ciencia de todas as normas em vigor, bem coma a documen- 

ta0o correta. 	Logo, para que tal aconteca em todas, deve-se 
prover um calend6rio da inspe0o. Ainda, com base no 	encadea- 

mentos encontrados, se quisermos aumontar o numera de. usudrios, 

devemos, por exemplo, incrementar o treinamento. Ou seja, a 

constatacn de encadeamentos 6 um rator de suporte a tomada de 

decis3es, em todos os nfvels, uma vez que permite determinar com 

maior seguranca os "pontos de ataque" numa situaok onde se ne-
cessita melhorar determinado aspecto. 

PESSOAL 	 NORMAS 

INSPECO 	DOCUMENTA00 

TREINADO 
MISSZO 

USU4RIO 

SISTEMAS 	 CONTATO 

APLICATIVOS 	 SATISFA00 

DO USU4RIO 	TREINAMENTO 

SISTEMAS APLIC. 	 ORIENTAC40 

A DESENVOLVER 

1 
CONTRIBUIc40 

CENTRAL 	NORMAS USLI4RIO ► OUESRA OCIOSIDADE 

Figura 18 - Alguns encadeamentos identificados 

Foi realizado, tambem, o confront° da performance de 
cada uma das variaveis estudadas na pas e na pre-testagens. Is-
to acarretou na exclus'go de alguns fatores da compara0o, de-

vido a se poder afirmar com certeza se a sua melhoria ocor-

reu devido i5 intervenco, porque já apresentavam um comportamen-

to melhor no GE do que no GC antes da interven0o. Entretan- 
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to, os resultados do confronto validaram praticamente todos os 

fatores estudados polo lade do usuario final, bem come validaram 
grande parte dos fatores estudados pelo lado da SI, conforme mos- 

trou-se no final do capftulo 7. 

Portanto, apos a an6lise dos resultados e o mapeamento 

das relac6es, conclui-se polo sucesso do experimenta0o realiza- 

da, reforcando a aplicabilidade do manual, no sentido de resulta-
dos eficazes. A adoOo de uma estrategla desse tipo era premente 

0 teve-se a Pelicidade de conceb8-la e de implement&-la. Ainda, 

importante ressaltar quo isso foi atingido em apenas 4 meses de 

implementaao do manual. Acredita-se quo se chegaria a um resul-

tado ainda melhor se passado mais tempo entre a intervencAo e a 

pOs-testagem. Ressalte - se a multiplicldade de contribuicOes des-
te trabalho, pots apresenta o levantamento de fatores crfticos a 

serem considerados na avaliacAo da estrutura, organizaco e fun-

cionamento de uma SI, alem do manual para a condu0o tecnico-ad-

ministrativa das SI do EB, mas que podem ser utilizados por qual- 
quer micleo de informatica para o usuario final. 	Alum 
descreve o perfil das SI daquelas organizae3es que "plantam para 

ver o que podero colher", que pode ser usado para comparac6es 
com diferentes situaebes que as organizace5es possam estar viven- 

ciando. 	0 estudo fat ainda mais longe, validando a experimenta- 

cAo, com a pos-testagem descontada da a0o do tempo, atraves das 

informace5es do grupo de controle. Isso permitiu ainda mats con-

tribuic6es, no sentido dos diversos "pontos de ataque" possfveis, 

com base nas relac6es entre variaveis identificadas. 

Hoje, todo nosso ideal nAo a mais ideal, esta dissemi-

nado por muitas e muitas pessoas que nAo mats nominam nosso tra-
balho e, quando o fazem, nem mesmo o fazem como nosso. Mesmo sa-
bendo que jamais se podera mensurar este ganho, consideramo-nos 

gratificados, pots lot fruto da nossa perseveranca e da coragem 
de fazer surgir algo de baixo para cima numa organizaco histdri-

ca e essencialmente "top-down"! 
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8.2 Recomendagns  para a Administra00 Central  

ApOs a realiza0o dessa experimenta0o, considera-se 

importante registrar algumas contribuicns que julgamos mats sig-

nificativas, ainda no intuito do se atingir uma efetiva melhoria 

do nfvel de organiZa00 e de atividades das SI. 

8.2.1 Implementagla do Manual de Condu0o Tecnico-Admlnistrativa 

Já foi mais do que confirmada a 08C302OZ d9 recursos 
humanos que todas as organizac3es esto enfrentando, bem como por 

demais enfatizada a necessidade de normatizaco de atividades, 

principalmente em se tratando de empresas de nfvel national. 	A 
implementac%o do manual certamente impulsionarl a AiliWt5 g2 
informatica, dando um nfvel de padroniza0o efetivo, uma funcio-

nalidade dinftmica, o que permitird um incremento de usuarios fi-
nals e sua decorrente satisfa0o, pela melhoria na qualidade e 
quantidade de sistemas aplicativos especfficos. Ainda, permitira 
uma diminulOo da ociosidade das maquinas, bem como, naturalmen-
te, criar-se-6 uma presso natural na alta administrac"do, por 
mais recursos (humanos, maquinas e programas). Isto, na verdade, 
é o que a pr6pria administra0o central deveria desejar, uma vez 

que optou pela descentraliza0o do processamento da informactio 

(KING, 1983). 

8.2.2 Divulgaco do Relatorio da Pesquisa 

Os testes de relaco entre as variavels, bem como os 

perils initial e final elaborados devem ser divulqados  para pos-

sibilitari 

- CONSIDERAC6ES PARA ATUACZO E TOMADA DE DECISZO DA ADMINISTRACZO CENTRAL E 

- DIVULGAM DE RELATdRIO SUCINTO A TODAS SI, PERMITINDO A TRANSMISS40 	DE 

EXPERIbICIAS, BEM COMO INSTRUMENTAtIZANDO-AS PARA OUTRAS AGES. 

8.2.3 RealizacZo de Semindrios 

Preconiza-se, como indIspensavel, a reallzac%o de semi- 

narlos  com o objetivo de estabelecer um padro basic() de conducAo 

tecnico-administrativa das atividades com micro e supermicrocom-
putador no 8mbito do Exercito. As finalidades seriam: 
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a)Divulgar o Manual de Conducio Ticnica-Administrativa das SI 
b)Preconizar as normas em vigor 

c)Propiciar major interacgo entre os usuirios 

d)Estabelecer condjc3es para troca de experiencias e apoio 

e)Buscar o nivelamento de at tudEs, atividades e vocabulirio 

0 pOblico alvo poderia ser: 

a)Obrigatlirio: um representante de cada SI no imbito ca regiid 
b)Convidado: um representante de cada iirg5o dos escalks superio-

rn, em todos os niveis. 

Observa0o: Os partic1pantes poderiam trazer, em dis-

quete, os seus principals Sistemas Aplicativos Internos je desen-

V9IVIdOs e implantados, bem como uma caixa de disquetes a fim de 

realizar permute de Sistemas. Poderiam, ainda, trazer Ipreen- 
chido) um boletim para cadastro de 	sistemas Internos e dos 

usuerios finals. 	Isso facilltarla a criac%o de um Banco de Sis- 

temas. Tambem poderia ser distribufda uma orienta0o para a 

cria0o do Banco de So1uce5es, onde serlam catalogados todos os 
problemas enfrentados e as respectivas soluc3es propostas, para 

repasse de conhecimento. 0 pessoal designed° para participar do 
seminerio 	devere ser integrante da SI ou trabalhar junto ao mi- 

crocomputador da OM. 

8.2.4 Cria0o do Centro de Apoio ao Usuario Final 

justamente porque se percebe que a administra0o cen-

tral ainda rio este totalmente ciente do acrescimo de demanda por 

recursos e servicos que o manual passare a gerar a partlr de 

1989, que se propbe a cria0o  do Centro de Apoio ao Usuario Final 
(CALIF). Tal centro deve ser criado, pots alguem deve assumir do 
fato a conduc'eo desse processo que, a cada dia, tornar-se-e mais 

complexo (Figura 19, situac*3o atual). Ou se assume uma coordena-
Oo geral e direta (Figura 19,sugestZo 1) ou uma coordena0o cen-
tral atuando junto a coordenacoes regionals (Figura 19, sugest i o 

2), aproveitando a estrutura de grande porte je existente. ± in-
dispensavel o reconhecimento de que tudo, ate este momento, dove-- 

se ao valor e iniciativa de pessoas isoladas. houve a preo-

cupac''eo, desde o infclo, de um "sistema de informa0o entre as 

SI", o que je se faz premente. 

S:TUACZO ATUAL 
	

SUGESIO 1 	 SUGESTU 2 
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Manaus 	! !Minus 	Belk 	! 
* 	! ! \ 	/ 	! 	\ / Manaus 

	

Recife! ! \ 	/ 	 Recife! 	--*-- 	 Recife \ / 
outros 	! 	\ 	// 	! 	/ \ -- 

RJ 	4 / 	 RJ ! 	\ 	/ 	/ \ 
BSB 	 CAUF11 	! 	1 	/ 
* 	SP 	(BSB) \\ 	 SP ! 	\ 	/ 

	

\ \ 	I 	\ 	/ 

	

\ \ Curitiba! 	* /_ 	 \ / RJ 
* 	i i\ 	! 	CAUF_\ 	 -- 

PIA 	 FOA 	1 	(BBB) 11 	/ 1 

	

! 	\ 	\\ 

	

! 	\ 	\\ 	\/ 
	 + 	\ \\ 	 -- * -- SP 

ATUACZO ISOLADA 	GERiNCIA GERAL 	 \ 	\ 	/ \ 

k 

	

\ 	Curitiba \ / 

GERNCIAS REGIONAIS 
Figura 19- Estrutura Geral de Atuacgo do CAUF 

0 CAUF visaria ao atendimento das seguintes atividades: 

piano de SI a implementar, organiza0o e execuctlo de semingrios 

(regionals e nationals), auditoria de SI e de sistemas aplicati-

vos, administrac%o do banco de informacZo sobre sistemas aplica-
tivos existentes em todas SI, bem como a manutenc%o geral do Ban-

co de Solucbes, piano de sistemas (com atribui0o de sistemas di-
ferentes a diferentes SI para posterior troca), assessoria inter-
na e externa e, por fim, a revis%o do manual de condu0o tecnico-

administrativa das SI. Seu quadro de atividades seria como na 

figura 20, a seguir: 



CAUF ! 

+- + 
! ! ! ! ! 
! ! I ! ! ! 

+ 	 --+ f---------+ + + 	f---. 	 + f-----+ 
1 	SEMINARID 	! ! 	AUDITORIA 	! ! Asassota ! !BANCO SISTEMAS! 	!PLANO SISTEMAS! 	!PLANO SI! 
+-- 	 .1 — — — ----I 	f-------4 f 	----f !PLICATIVOS ! +-----+ 

1 	 ! 	 ! 	 !ESPECIFKOS 	! 

 	f- -4 

! 

---+ + 	-+ +--+ 

! 	 ! 

+—+ +--+ 
!NACIONAL! 	! 	AREA ! ! 	!INT 	! 	!CAUF/ 	! 	!SI! !CAUF/ ! 	!SI! 

! 	! ! !INDICES! 	!AREA 	! 	! 	! !AREA 	! 	! 	! 
	+ +------ -+ +- 	+ 	+ 4-4 ---4 4-4 

Flgura 20 - Esquema das Atividades do CAUF 

8.2.5 Desenvolvimento de um Sistema Auditor 

A D INFOR, como administraglo central, poderia traba-
lhar no desenvolvimento de um sistema baseado na aquisicZo do co-
nhecimento, para a avaliacZo das suas SI, em todo territdrio na-
clonal. Isto permitiria uma revisZo periddica pelos proprios se-

tores, alom de indicar tarefas a serem realizadas, de acordo com 
uma ideia centralizada e, portanto, jamais distorcida, como com- 

provamos. 	Para tal, identificam -se as ideias basicas na se0o 

que se segue. 

8.3 Dire0o  para Pesquisas Futuras 

8.3.1 Nova Pesquisa 

Uma nova pesquisa, semelhante a esta seria importante, 
daqui a algum tempo, para procurar meslir o impacto dessa proposi-
Oo no seguinte sentido: 
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A SI gee se adaptow an manual verses a SI que Foi criada ji car a mamma/. 
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8.3.2 Desenvolvimento de um Sistema Baseado em Conhecimento para 

Mensurar a Efici&ncia e Diagnogticar a Meihoria das SI 

Um outro estudo relacionado coin a pesquisa aqui relata-
da d o que chamamos de estudo horizontal das SI (Figura 21). Is-

to significa quo, alem do estudo vertical de comportamento do va-

riaveis e da busca de relaco entre variaveis, os dados coletados 

na pesquisa possibilitam que se realize um estudo do comportamen -

to de cada uma das SI em cada fase da pesquisa. Ampliando-se es- 

t2 idtit, pmde-se buscar t t12htirte&5 elt um instruments do audi-
toria para as SI, o qual podera ser utilizado tanto pela adminis- 

tra0o local como pela administra0o central. 

VAIL-JAI/EIS 

I - 2 - 3 - 	- 6,3 

SI 	I 	1 	II 

SI 2 	1===) 1===) I 	) I 	0 cilie se propeie i a 

SI 	3111 

SI 4 	/ 	1 	1 	 I 	verificacio das Si 

SI 	5 	1===) i---) r 	) I 

MUM 	 / 	 1 	 gWaato 	gloftal:.dade 

no. 	 I 	I 
SI 101 	!===) :===) 	) 1 	dos fatores estbtatus 

i 	I 	1 

Este estudo verificom o comportamento 

de cada var,4vel e a relacio entre 

variaveis 

Figura 21 - Representa0o do Estudo Horizontal 

As tocnicas de "auditoria" aplicam-se aqui, no intuito 

de "auto-auditoria dos CI", como uma solu0o a ser viabilizada 

atraves de um sistema para avalia0o baseado no conhecimento. 

Este estudo devera procurar estabelecer uma estrutura de sistema 

- e levantar 1ndicadores a serem nela utillzados - no intuito de 

propiciar ao prdprio CI a mensuraco do seu navel de eficiencia e 
eficacia, buscando um diagnOstico e aces a serem implementadas 
no sentido de obten0o de um melhor navel de atividades. 



Por outro lado, evidencia-se conjunturalmente a preo-

cupa0o com o padrZo de atividade atingido, bem como com o 

grau de eficiencia ate agora conseguido (SHERMAN, 1984). A par-

tir deste contexto, ressalta - se a atencn que se deve ter com a 

metodologia e com o instrumento para a mensuracn e o diagnostic° 

desses nfveis de atividades. Para tal, acredita-se na validade 

de desevolver um sW..ema que contemple todos esses re9uisitos de 

avallacZo. 

Para abordagem inicial deste terra, prop6e-se: (1) pri -

meiramente, procurar definir o que se bucca medir, com uma refle-

xIo acerca da trilogia eficiftcia - eficacia - produtividade; (2) 

na sequencia, levantar os aspectos qualitativos e guantitativcs 

que tem relevncia na mensura0o pretendida e; (3) finalmente, 

Ofilf lull 0 oroiniiiii r nerica de um metodo de mensurajto: a 
nfvol do odminfotraca) central e a nfvel de Cl. Chegar - se - a a 
uma proposlco inicial, a qual devera server de base para a pri-

meira prototipa0o do sistema - para o qual esbocamos a est.rutura 
apresentada na figura 22, a seguir: 



AUDITOR : SISTEMA PARA AUTO-AUDITORIA DAS SEcOES DE INFORM4TICA 

+- 	 4 

	

! MENSAGEM INICID ! 
	

ILIDENTIFICKUI 

12.01M 
---+ !3.INSTALACOES 

+-- 	 ! GRUPOS DE VARIAVEIS ! !4.PESSOAL 

	

PERSVNTAS ! 	! LEVANTADAS PELA ADM. !--!5.EQUIPAMENTO 
! CENTRAL, EN MITA ! 1.6.ATIVIDADES 
+------------------+  !7.SOFTWARE 

!S.RECURSOS FIN. 

	

! ATR:sui;OES ! 	4- 	------+ ! R,NANUTENCID 
4 	4 	! PESOS ATRIBuiDOS A 	! !II.SEKIKA 

! 	I GRUPOS E A VARIAVEIS ! !ii.OUTROS 
+  	+ + 	 + + 	 

	

! CLCULOSGRUPOS I 	 1 

	

--+ 	+--- 
! 	 PROGRANACAO LINEAR 
	---4 

! CALCULO EFICIiNCIA BRUTA I - - - 	- - ---+ 

	 + 
I COMPARA BANCO TABELA BASICA' 	! COMPARA BANCO TABELA PLENA I 

+ 	  

-4 	 + 
I APRESENTA NIVEL EFIC. B4SICO ! ! APRESENTA NiVEL EFIC. PLENO I 

	—+ 

+----•-- 	+ 	! CONSULTA BANCO 	! 
! 	CONPARA PERFIL IDEAL 	! 	! PERFIS BASE TEMPORAL! 
	 + 	+ 	  

	 + 	+ 	  

	

I APRESENTA DEFICliNCIAS/SUOESTBESI 	!CONSULTA BANCO SUGESTOESI 
	 4 	+ 	  

- TABELAS DOS NiVEIS EFICliNCIA 1 MANUTEPOO PELA 
) AOMINISTRACSO CENTRAL, 

	

- BANCOS:PERFIS / SUGESTEES 	: CON BASE EMPilICA 
Figura 22 - Estrutura para ConstrucZo do AUDITOR 

1 1 2 
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ANEXO 1 - USUARIOS DE MICRO OU SUPERMICROCOMPUTADOR NO ED 

CURIOS DE MICICCOMPUTADOI OU SUPERMICIOCCETADOI 

N! UUE 	! 	0 N - CIOME 	! EQUIPMENT° 	CEA 

IMIITO 

! 

00 MINISTilIO 00 EleICITO DEZ 1987 

! 	0 	- CIDADE 	BURRITO ! GOLETA 

41 MODE - BRASILIA 	! I 7.14 PC xt T 12 CIEX 	- BRASILIA 	I 7011 PC 4 I M 
11 I N 14 SU I 
15 DEC I T 46 DI T 

07 E-NIC1 I N 08 IQ I 
19 D ADV T it DCA T 
11 DPC I T 12 DNI T 
13 DKE T 14 DAN T 
15 DM T 16 ca 0 
17 !D P& 0 18 DON T 
19 I 	0 PAIR 0 24 DTELECOM 0 
21 !DI 0 22 DR 0 
23 DOC 0 24 0 
25 UPC 0 26 06S 0 
27 IDAS 0 28 0 SAU 	 I 0 
29 !DEP T 34 DEPA 	 I T 
31 I 	0S6 T 32 D TR 	 I 0 
33 I 	CNP/11 RN 0 34 CINFOR/11 	 I 0 
35 ICEFEX/11 I 0 36 BOP 	 I 0 
37 I 	16 B LOG 0 38 IPEB 	 I 0 
39 C DOC EX 0 44 MB 	 I 0 
41 D0NI/11 0 42 016/11 0 
43 I 	3 ESO C MEC 0 44 E66CF 0 
45 11 GAME 0 46 32 GAC 	 I 0 
47 1 RCS 0 48 SGEX 	 I I 
49 SRNEX T 54 8 RN 	- BEL01 0 
51 I 	CR0/8 - BELA 0 52 5 RN 	CURITIBA 	I 0 
53 I 	CM -MAME 0 54 i2 RN 	- MNAUS 0 
55 I 	CINFOR/12 0 56 ICEFEX/I2 	I 0 
57 CR0/12 0 58 CINFOR/3 	- P.ALEGRE 0 
59 I 	ICEFEX/3 - P.ALEGRE 0 61 C10/3 0 
di I 	3 RA 0 62 7 RN 	RECIFE 	I 0 
63 I 	CINFOR/7 - RECIFE 0 64 MK 	 I 0 
65 ICEFEX/7 0 66 C10/7 	 I 0 
67 I 	DRKM/7 I 0 68 SCI 	R.JANEIRO ! r 
69 CINFOR/1 - It.JANEIRO ! 0 74 EWE 	 I N 

_.... 	 -+ 
LEGENDA: 0 - respondett questionirio I Inforaudes° 	tomplenentzdas pa telefone N - nio respondett 
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ANEXO 1 - USUARIOS DE MICRO E SUPERMICROCOMPUTADOR NO EB 
(continua0o) 

Nt MEM ! 

USUARIOS DE MICROCOMPUTADOR 	E 	SUPERMIEROCMPUTADDR 

0 M 	- 	CIDADE 	! EOUIPMENTO 	COLETA 

ND IMBITO DO MINISTiRIO DO EX HIT° 	 DEZ 1987 

! Kt ORDEN ! 	0 A 	- 	CIDADE 	! 	EQUIPMENT° ! 	COLETA 

71 EsA0 - R.JANEIRO ! I leff PC xt T 72 EsIE - R.JAMEIRO ! I 700 PC xt T 

73 IDEFEX/1 ! 0 14 CRD/1 ! 0 
75 0 C APIT ! 0 16 OM ! 0 
77 i Rh ! 0 78 CINFOR/2 - SIO PAULO ! i 
79 IEFF1/2 - SCI MU ! 0 81 CI 0/2 ! 0 
81 2 RA ! T 82 ABS? - BARUERI 	! 0 
83 PRMNT/2 1 0 84 ORM/2 - OSASCO 	! 0 

;41(4 - OLVANg 	1 T 86 6 RN - SALVADOR 	! T 

87 4 RA - Jul FORA ! 0 88 EsSA - T.CORACOES! T 

89 9 RM - C.6BARDE 	! 0 ?I I 	HCE - R.JANEIRO ! 0 

91 AMAN - RESENDE 	! EDISA 680 N 92 3 BSI - CAMAS 	! EDISA 68$ 0 
93 CMS - P.ALEGRE 	! COBRA xPC 0 94 6 DE - P.ALEBRE 	! COORA xPC 0 
95 3 DE - Sta.AARIA ! 0 96 6 ODA INF BLD 	! 0 
97 i 804 C MEC - SANTIAGO 	! 0 98 2 BOA C MEC - URUGUAIANA! 0 
99 3 BOA C MEC - BABE 	! 0 100 5 BDAINFBLD - P.GROSSA 	! 0 

111 14 BDAINFMT7 - FLORIAM6P.! 0 102 . i5 BDAINFUZ - CASCAVEL 	! 0 
+ — 

   

--+ 

   

LUCA: 	0 - respondeu questionirio T - infornacZes coaplenentadas por teleione N - n5o respondeu 
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ANEXO 2 - INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Para a fase de pre-testagem, foram utilizados os questiond-
rios apresentados a seguir, condo o primoiro para as SI e o segundo 
para as SU. 

2.1 Questiondrio para as SI 

MIN. EX. - DEC •- D INFOR 	C INFOR 3 	 09 FEV 88 
UFRGS 	PPGA 

FXCHA DE AVALIAc40 DAS SECOES DE INFORM4TICA DO MINIST4RIO DO EXthRCITO 
OI3JETIVO: VAL.IDACZO DO "VADC MECUM DAS SIC INFO' 

POR:ie TEN TEMP HENRIQUE MELLO RODRIGUES DE FREITAS 
ORIENTAQ40: 	PROF DR J040 L. BECKER 
CO-ORIENTAC?O: •EN-CEL OEM CANDIDO FONSECA DA SILVA 

1. DADOS DE IDENTIFICAC40 DA SI 

a. Nome da Sec:__ 
b. OM:_____________/Enquadramento(G Cmdo): 
c. Data de criacgo da Sec Info: 	  
d. Data de chegada do computador na OM: 
e. Data de instalacgo do computador: 	  
f. Data de inicio da utilizacgo do computador: 
g. Equipamento:__ 
h. Missgo Principal: 

2. LEGISLAC40/NORMAS 

a. A Sec possui uma c6pia da(s): 
i) Politica de Informtica do Exercito ? 	 ( )Sim-( )No 
2) Normas p/ Recebimento e Uso de Microcomputador?( )Sim-( ) No 

3) Normas para Uso de Programas de Computador ? 	( )Sim-( )No 
b. A Sec possui normas para regular a organizacgo e o funcionamento 

i nternos ? ( ) Sim - Oual a fonte ? . 	( ) Nao 

3. INSTALACOES 

a. Corrente estabilizada ? 	( ) Sim - ( ) No 
b. Ar Condicionado ? 	 ( ).Sim - ( ) No 
c. Assoalho(piso): ( ) Dorracha 	( ) Madeira 	( ) Carpete 

4. PESSOAL 
a. Pessoal existente: 

! POSTO/GRAD. ! OUANTIDADE ! FUNCi40 ! 	HAOILITAC40 ! 
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b. A Secgo realizafou5 cursositreinamentos para aperteicoamento de 
pessoal(da pr6pria Sec ou do usuirio final) ? 

) Sim - Quanta; pessoas treinadas ? 	 ( ) No 

c. Esbocar, abaixo, o organograma da Sec Info. 

5. EQUIPAMENTO 

a.Configuracio do Equipamento: 
Mem6ria: 	 Drive: 	Impressora: 	Terminais:____ 
Unidade de fita:___ Winchester:____(de___ M13) 

b. Quanta a utilizacgo do equipamento: 
- Pessoas/dia: 	_pessoas• 
- Media diaria uso durante expediente: 
- Media diaria uso fora do expediente: 	  

c.Qu1 8 tinno dg m1quina utilizado ward manutcnao do5 arquivo 
de dados ? - Total: 	 I, 	Sec Info: 	 h 	Usuario:____ h 

d. Possui alguma norma para operacgo do equipamento ? ( )Sim-( )Ngo 

6. ATIVIDADES 

a. Possui Programa de Trabalho ? 
( ) Sim - ( ) Anual 	( ) Semestral 	( ) Dutra per (ado 
( 	) 

 
No 

b. Comunicacgo coin Escalgo Superior 
- Data 1.11timo relat6rio:_________________ 
- 

 
Quantas correspondencias enviadas:_____e recebidas: 	 

C. +. 
! METAS / EXPECTATIVAS 	! NECESSIDADES / PROBLEMAS ! 

d. A Sec ja foi inspecionada por algum 6rggo ? 
( ) Sim - 6rggo:  	- data :  	( ) Ngo 

e. A Sec divulga as suas atividades ? 
( ) Sim - Como ?    ( ) No 

f. Existe uma previsgo para avaliacgo da Sec ? 
( ) Sim - Qua! 9 	 ( ) No 

g. A Sec realizou visitas e contatos corn outras OM/instituic3es 
/6rggos/comunidade e vice-versa ?. 
( ) Sim - Ouais ? 	 ( ) No 

7. USU4RIO 

a. Usuarios habilitados: -Sec3es:____de____ -Pessoas:___de___ 
b. Usuarios efetivos: 	-Sec3es:____de____  
c. A Sec di alguma orientacgo para o Usuario Final ? 

( ) No - Justifique: 
-------- 
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8. SOFTWARE 

a. Software dispon(vel(de5critivo): 

Aplicativos; 	 
Sistemas internos(quantitativo): 
- desenvolvidos: 
- a desenvolver'   • ONO • 	  

- todos so relativos a substitui0es de atividades convencio-

nais 2 ( ) gim - ( ) No 
- todos rodam em outros equipamentos ? 

( ) Sim 	( ) Nao. Precisam •daptac3es ? ( ) Sim - ( ) No 
- todos ptirmitem expans'h ? ( ) Sim 	( ) Na. (Panto ? 	 

N. i roalOado algum eiturn velimindr iiir i 	ft cpe siste- 
mas iniernot dttt1101 or ? ( ) Sim 	( ) No 

c. A Sec possui documentacao dos sistemas internos ? ( )Sim-( )Nao 
d. A Sec j atendeu solicita0es da D Infor para desenvolver siste-

mas ? ( ) Sim - Quantas ? 	 ( ) No 

9. CONTROLES 

A Seca° possui controle para: 

a. reserva para utilizacgo do equipamento ? ( ) Sim - ( ) No 
b. registro da utilizacgo do equipamento ? 	( ) Sim - ( ) No 

c. conhecimento de outra OM usuaria do mesmo tipo de equipamento 

que o seu ? ( ) Sim - Qual(is) 	  ( ) No 

d. informac6es sobre o pessoal habilitado ? ( ) Sim - ( ) No 

C. comparacgo clas at 	automatizadas corn a seu correspondente 
manual (como era antes) ? 	 ( ) Sim - ( ) No 

10. RECURSOS / MATERIAL 

a. Recebe recursos orcamentarios espec(ficos ? ( 
b. Os recursos recebidos so suficientes ? 	( 
c. Recebeu material para consumo inicial ? 	( 

11. MANUFENCI40 

) 	Sim - 	( ) No 
) 	Sim - 	( ) No 
) 	Sim - 	( ) No 

( 	) 

a. A Sec possui c6pia do contrato de manutencgo do seu equipamen-

to ? ( ) Sim - ( ) Nao 
b. Registra e arquiva documentacgo relativa a manutencgo? 

( ) Sim - 	( ) No 	 • 
c. A Sec realiza manutencgo sumaria do equipamento ? 

( ) Sim - Com que periodicidade ? 
- Utiliza algum procedimento ou material especial ? 

( ) Sim - Qual ? 
( 	) 

 
No 

No 
d. A Sec possui um calendario de manutencgo preventiva(por parte 

do contratado) ? ( ) Sim - ( ) No 
e. A qualidade dos servicos de manutencgo e satisfat6ria ? 

( ) Sim - ( ) Nao 
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f. A presteza nos chamados de manutencgo c satisfat6ria ? 

( ) Sim - ( ) Nao 

12. SCOURANCA 

a. A Sec mant6m c6pias de seguranca, atualizadas, dos seus arqui-

vos ? 

( ) Sim - Onde sao 9uardadas ? ( ) Na pr6pria Secgo•( )0utro local 

( ) Nao 
b. A Sec possui normas de seguranca relativas a: 

- Acesso 	( ) Sim - ( ) Nao 
°'instalac4s 

Fisicas 	( ) Sim 	( ) Ngo 

- Equipamento ( ) Sim 

- Software 	( ) Sim - 	( ) Nao 
- Dados 	( ) Sim - ( ) Nao 

c. Os arquivos do trabalko fic am guardado5: 

( ) Alt0 do 	111RUGHW 
	

( ) nun local chaveado 

Remeter para: C INFOR 3 - Encarregado Pesquisa Sec Info 
R. Veador Porto,68 - Cep 90.620 - Porto Alegre - RS 
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2.2 Questionario para as SU 

MINISTCRIO DO EXE:RCITO - DEC - D INFOR - C INFOR 3 	 09 FEV 88 
UFRGS / PPGA 

FICHA DE AVALIAM DAS SEES DE INFORMATICA DO MINISMIRIO DO EXIACITO 

OBJETIVO: VALIDAM DO 'VADE MECUM DAS SEC: INFO' 

POR:12 TEN TEMP HENRIQUE MELLO RODRIGUES DE FREITAS 
ORIENTAc40: 	PROF DR J040 L. DECKER 
CO-ORIENTA00: TEN-[EL OEM ammo FONSECA DA SILVA 

APRESENTACO 

i. Este Centro vem desenvolvendo atividade no sentido de padroni- 

zar as atividades Com microcomputador no ambito do Ministerio do Exer -
cito. 

2. Para tal, elaborou - se normas para regular a estrutura, a orga-
nizacao e o funcionamento das Sec:3es de Informatica dos Tipos I, II e 
III; 	consolidadas no 'VADE -MECUM DAS SEC INFO', o qual sera oportuna- 
mente distribuido a Se; Info dessa OM, pela D INFOR. 

3. Cumprindo determinacao do Exmo Sr Diretor de Informatica,no 
intuito de validar o documento, segue-se uma Ficha de Coleta de Infor-
mac3es, para a qual solicito a efetiva colaboracao de V Sa no sentido 

de preenche-la. 
4. conv6m observar que a presente solicitacao tern cunho estita-

mente cientificg e acaamicn,  sendo atividade essencial para a valida-
cao da pesquisa em andamento; desenvolvida junto ao Mestrado em Admi-

nistracao (PPGA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

5. Reforco a importancia da fidelidade  das informac3es, o que nos 
permitira obter um perfil real e atual da Sec',:io de Informatica. Desta- 
co, tambem, a importancia das informac3es que o usuario -efetivo ou 
potencial- dos servicos da Sec Info nos prestara, a fim de atingirmos 
os objetivos a que a pesquisa se prop3e. 

6. Solicito vosso empenho em remeter esta ficha preenchida ate 25 

Mar 88, para: C Infor 3 - Encarregado Pesquisa Sec Info - Rua Veador 
Porto, 68 - Cep 90.620 - Porto Alegre, RS. 

C4NDIDO FONSECA DA SILVA 
Ten-Cel OEM - Ch C Infor 3 

I. 	DADOS DE IDENTIFICAC40 DA SU 

a. Nome da sua 

b. OM: 

c. Data 	de 	inicio da 	utilizacgo 	do computador 	pela 	sua 

d. Area de atuacao da sua Secao:( 	) 	Administrativa 	( ) Operacioh.70 
( 	) 	Ensino-Instrucgo( ) Ciencia 	e 

Tecnologia 
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2. PESSOAL 

a. Pessoal, da sua Secgo, corn habilitacgo na area de informittica: 

! POSTO/GRAD.! QUANTIDADE ! FUNC40 ! 	HABILITAc40 

b. A Secao de Informatica realiza(ou) cursos/treinamentos para 

aperfeicoamento do pessoal da sua geco 
( ) Sim -Quantas pessoas da sua Sec foram treinadas 	)Nao 

3. ATIVIDADES 

a. A Sec Info di suporte de informatica para a sua Seca° ? 

( ) Sim 

( ) Ngo. Por que 
b. A sua Secao possui Programa de Trabalho da Sec Info ? 

( ) Sim - ( ) Nao 
c. Quais sao as metas/expectativas da sua Secao em relacao 	Sec 

d. Quais sao as necessidades/problemas da sua Seca° em relacao a 

Sec Info ? ________- 
e. A Sec ja foi visitada pela Sec Info ? 	( ) Sim - ( ) Nao 

T. A Sec Info divulga as suas atividades ? 
( ) Sim - Como 	 ( ) Nao 

A° Existe uma previsao par a avaliacao da sua Sec, pela Sec Info ? 

( ) Sim - Qual ?____   ( ) Nao 
h. Algum integrante da sua Sec participou de visitas/contatos com 

outras OM/instituic3es/6rgaos/comunidade,atraves da Sec Info ? 

4. USUARJO 

a. A sua Seca° 6 usuaria: ( ) Efetiva 	( ) Potencial 

( ) Nao sera usuaria. Por qu& 

b. Usuarios habilitados:____de____ pessoas 
c. Usuarios efetivos: 
d. A sua Sec recebeu alguma orientacao da Sec Info ? 

( ) Sim - Qual(is) ?   ( ) No 

-.---------- 	 • 
!CASO A SUA SEM NZD SEM USUARIA EFETLUA,RESPONDER SOMENTE ATg AQUI! 

5. EQUIPAMENTO 
a. Quanto a utilizacao do equipamento, pela sua Secao: 

- Pessoas/dia:_________pessoas 
- Media diaria uso durante 
- Media diaria uso fora do expediente: 

b. Qual o tempo de maquina utilizado, pela sua Secao, para manuten-

cao dos arquivos de dados ? 	h 

c. Conhece alguma norma para operacao do equipamento ?( )Sim-( )Nam 
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6. SOFTWARE 

a. Software utilizado pela sua Secgo: 
Aplicativos: 

- Sistemas internos(quantitativo): 
- desenvoividOS: 	 
- a desenvolver: 	 

- todos so relativos a substituic3es de atividades conVencio-
nais ? ( ) Sim - 	( ) No 

- todos permitem expanta6 2 (. ) irn- ( ) Nat). Oum4os 2____ 
- sgo sat isfat6rios(atendem suas necessidades)?( )Sim-( )No 

b. i realizado algum estudo preliminar Para a decisgo de que siste- 
mas internos desenvolver p/ sua Secgo ? ( ) Sim - ( ) No 

C. A Sec possui documentacgo para operacgo dos seus sistemas inter- 

nos ? ( )Sim-( )14o 

7. CONTROLES 

a.A Sec Info possui controle para: 
1.) reserva para utilizacgo do equipamento ? ( ) Sim - ( ) No 
2) registro da utilizacgo do equipamento ? 	( ) Sim - 	( ) No 
3) comparacgo das atividades automatizadas com o seu correspondente 

manual (como era antes) ? 	 ( ) Sim - ( ) No 
b.A sua Seca• tem conhecimento de outra OM usuiria do mesmo tipo de 
sistema que o seu ? ( ) Sim .- Qual(is) ? 	  ( ) No 

8. RECURSOS / MATERIAL 
Os recursos disponiveis na Sec Info so suficientes ?( )Sim-( )No 

9. MANUTENC40 

a. A Sec Info realiza manutencgo sumeria do equipamento ? 
( ) Sim - 	( ) No 

b. A qualidade dos servicos de manutencgo é satisfat6ria ? 
( ) Sim - ( ) No 

C. A presteza no chamados de manutencgo e satisfat6ria ? 
( ) Sim - ( ) No - ( ) Ngo observado 

le. SEGURANCA 

a. A sua SeGgo mantem c6pias de seguranca, atualizadas, dos seus 
arquivos ? 

( 	) 
 

Sini - Onde so guardadas ? ( ) Na Seca° 	( ) Na Sec Info 
( ) Outro local 

( ) Ngo 
b. A Sec Info possui normas de seguranca relativas a: 

- Acesso 	( ) Sim - ( ) No - Instalac6es ( ) Sim -( )Ngo 
- Equipamento ( ) Sini - 	( ) No - Software 	( ) Sim -( )No 

- Dados 	( ) Sim - ( ) No 
c. Os arquivos de trabalho ficam guardados: 

( ) junto do equipamento 	( ) nuns local chaveado 
( ) outro - Qual ? 	  

d. A Sec Info preconiza e fiscaliza as normas m(nimas de sigilo e 
seguranca ? ( ) Sim - ( ) No 
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2.3 Revis .5o dos Questionrioa para a Pds -Teatagem 

Para o coleta de inforpac3es da pds—testagem, apenas foi 
realizada uma reviso dos instrumentos jd utilizados. As modificacEies 
foram mfnimas, sendo que foi acrescentado o item 13 na ficha de coleta 
de intormacties: 

13. 'VADE-MECUM' ( respooda ate itto sm:rte se rei.ft o rzztal) 

a. Qual a sua avaliadio do tanual distribuido 	a 10l ? 	 
h. 0 pessail da suer Sesio aprovou o esquena alfabitico de distribuicio dos assuotos abordados PO 

&anal ? ( ) Si: - ( ) Nio - Por qui ? 
c. Crticas: 

d. SUg1Stii0S: 	  

   

JS no instrumento de colota de informacties das Secties Usua-
rias, foi alterado o texto initial, para as OM do GE e para as do GC: 

MINISTOIO DO EXFICITO 
DEPARTAMENTO DE ENCENHARIA E COMLINICAGOES 

DIRETORIA DE INFORMATICA 
CENTRO DE INFO2h4TICA 3 
	

05 OUT 88 

FICHA DE AVAIIACZO DAS SECOES DE INFORMTICA DO MINISTiRIO DO EVRCITO 
03JETIVO: VALIDAC40 DO 'VADE KECU1 DAS SEC INFO' 

unsErgao 

I. Este Centro yes desenvolvendo trabalho no sentido de padronizar as atividades cot oicrocooputador 
no iobito do Kinisterio do Exircito. 

(GE) 	2. Para tal, elaborou-se nortas para regular a estrutura, a organizacio e o funcionaoento das Secaes 
de inforeitica dos Tipos I, II e III; consolidadas no 'VANE-MECUM DAS SEC INFO', o gull foi distri-
buido experitentaltente a essa 01, atravis do Oficio n! 326/ -C Infor 3, de 22 JUN 

(GC) 2. Para tal, elaborou-se norms pan regular a estrutura, a organizacio e o funciontsento das Seats 
de Infornitica dos Tipos I, II e III; consolidadas no 'VADE-MECUM DAS SEC INFO', o qual sera opor-
tunamente distribuido a SK Info dessa OM, pela 0 IVOR. 

3. Cunprindo deteroinacio do Expo Sr Diretor de Inforaitrca,no intuito de validar o docutento,segue -se 
una Ficha de Coleta de Inforoicaes,para a qual solicit° -vos a colaboracio no sentido de preenchi -la. 

4. Outrossit, solicito-vos verificar da possibilidade de meter esta ficha, preenchida, ate 34 CUT 88, 
para: C INFOR 3 -Encarregado da Pesquisa Se; Info -Rua Veador Porto, 68 -Cep 90.621 -Porto Alegre, RS. 

CANDID° FONSECA DA SILVA 
Ten-Cel OEM - Ch C Infor 3 



ANEXO 3 — LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS RELAGOES ENTRE VARIAVEIS 

! 	PigUIVO SEC on 	I 	Norio : USUASIO 
SCUPS ! 

I 	COO 	111:14i0 ! 	TOTE 	TESTE 	I lE1100 ! CONO 
	!— 	 -! 	! 	! 	 
'DWI- !I -0M 	 !i -OK 

!2-INiCID 	2/12-14 	CCIREL - TN !CORIUM I2/6-18-1712-1NiCIO 
FICAcIO !3-EOUIPARENTO 	 !QUI -00010!3/16-17 !3 -AREA 

!4-11151) 	4/5 -31 4U1-411M6 !KII-116AOO!8/1i 	!8-Par 
IT 	!II/27-28 !114IETA 	. 
IT 	q1/22-23 Ill-PROBLEM! 
1110I-00401mommiii 	m6 -0suARIA! 
!QUI -OOMORADo!i7/49 	117 -POCIUSU 

. 15-PIE 
. 
15/28-3I 

. 
! QUI -OUADRADO ! 

! NORNAS !6-RECUED !6/31 ! OUT -MAHAN ! 
! !7-USI1R06 17/31 ! ! 

_!_. !- -- -!- - 
! INSTA- !9-CORRELATE 
! !1I-AR COW 

'ii-PIS) ! LACES 
! 

! PESSOAL !12-PESSOAL 12/14 T/U !CORRELACID 4/6 !4-PESSOAL 
!14-TREINADO !6 -TREINADO! 

! !36 -NABILITA 36/37 AILRREI.ACAO !CORRELACIO 18/19 !I8-NABILIT! 
! !37-EFETIVO !19-EFETIVO! 

+ 	 I 	 ! 	! 
! EQUIPA- !15-1(101A 	 !34 -RESERVA! 
! 	!16-DRIVE 	 !35-REGISTR! 
! MIT° 	W-IMPRESSORA 	 !OUT -OUADRADO 37/16 	!37-VIZINHO! 
! 	!18-TERMINAL 
! 	119-FITA 
! 	!2I-NINCHESTER 21/41-42 OUI -GUANO 
! 	!49-RESERVA 
! 	!SI -RESISTRO 
! 	151 

!ATIVIDADES!8-ORG FUSE 	 !T 	5/18 	15-CURSO 
113 -CURSO 	U3/36 	T/U 	!OUT -0UADRADO!7/38 	!7-SUPORTE! 
!21-PESSOA-DIA!21/9 	T/U 	!DUI-0 - T/U !9/12-28 !9-PROOTRAI! 
!22-DURA EXP !22/23 	CORRELACIO !QUI -QUADRADO!12/31 	!I2-CONTATO! 
!23 -FORA EXP ! 	 I13-CONODIV! 
!24-A10 SI 	!24/25 	CORRELACID !COI -COADRADO!i4/31 	U4-AVALIA ! 
125-A10 USU 	! 	 !15-VISITA ! 
!26-NORM OP !26/2I 	! T/U 	!COI -011ADIADO!21/31 	121-CITENTA! 
'27-PROD TRAR !27/29 -34 ! 	-QUADIADO !DDIRELAESO !2i/i9 	!21 -PES -DIA! 
!28-ESC.SUF 	! 	 !CORRELAEZO !22/23 	!22 -DORAEXP! 
!29 	! 	 !23-FORAEXP! 
131-PROBLEM 131/22-23 ! I 	!CORRELACIO !24/22 -23 !24-NNTAUSU! 
'31-OVEN 	! 	 !OUT -I - T 	!25/16 -21 !25-NORM ! 
!32-DATA INS? ! 	 !OUI -4UADRADO!36/29 	!36-UJIIPARA! 

1.26 

+ - 



ANEXO 3 - LEVANTAMENTO DE POSSfVEIS RELAgOES ENTRE VARIXVEIS 
(continuaglo) 

+--- 
! 	! 	AROUIVO : SEC INFO 
! 6RVO ! 

 

! 	AROUND : USUiRIO 

 

   

! 	CAMPO 	! 1E100 ! 	TESTE 	! 

!ATIVIDADES!33-CONO DIY I 
!34-AVALIA 	;34/29-31 ! GUI-QUADIADO ! 
1 35-VISITA 	! 	! 
!38-01IENTA 	! 	! 
M-PESSO•HAII52/36 	! T 
153-CONPARA 153/43 	! OUI-OUADRADO ! 

4- 

TESTS 	! REIACIO ! CAW 

	 - I -  

! SEINE !31181510 	!Nil 	! 00111WORADO ! 
	

!26-APLICAT! 

	

!41-APLICATIVO!41/7 	QUI -OUADRADO !CORIELACAO !27/28 	!27-INTERNO! 

1111111[110 111111-Y-il l 1111001 
	

111)-111, A 
!42-INTEINO A !42/29 	! T/U 	! 	 !29-SUBSTIT! 
!43-SUBSTITUI !43/5 	! QUI-OUADRADO ! 	 !WOTAN ! 
!44-100411 	! 	! 	!GUI-OUODIADO 31/7 	!3i-SATISF ! 
!45-EXPANS1O ! 	! 	!GUI-OUADRADO 32/12 	!32-ESTWO ! 
146-EST= 	! 	! 	! 	I 	!33-DOCUMEN! 
!47-DOMENTA !47/6-8 ! GUI-OUADRADO ! 	 ! 	! 

. 	!48-D INFO!! 	148/41-47 ! T/U - T 	! 	 ! 	! 
+- 	..! -- 	! 	--! 	! - 
I RECU1SOS 154-1ECURSO 154/55 	! OUI.OUADRADO ! 	I 	138-RECURSO! 
! 	155-SUFICIENTE!55/41 -36 ! T/U 	! 	 ! 	! 
+ 	! 	! 	! 	! 	 ! 	! 
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! MANUTEN- 156-CONTRANT 156/28 
157-DOC. MIT 157/31 

! CIO 	158-PERIODO 	! 
159-PIEVENTIVA159/31 
161-00ALIDADE ! 
!61-PRESTEZA ! 

! SEGURANCA!62-ONDE 	162/6 
!63-ACESSO 	!63/6 
!14-F1SICA 	! 
!65-EOUIPTO. ! 
!66-SOFTVARE !66/6-7 

I 	!67-DADOS 	!67/6 
48-MILTRA8 !68/6 

!TOTAIS: 11! 	68 	! 48 

	

! OUT ACADIAN ! 	 !39-SUMARIA! 

	

!OUI-MIADRADO! 	 !WOUALID ! 
!41-PRESTEZ! 

! GUI-4U4DRADO ! 

	!- 

	

! GUI-OUADRADO ! 
	

!42 	S! 
! GUI-OUADRADO ! !43-ACESSO! 

!44-FiSICA ! 
I45-EOUPTO.! 

	

! QUI -OUADRADO ! 
	

!46-SOFT1 ! 

	

IOUI-OUADRADO! 
	

!47 -MOOS ! 

	

! OUI -OUAD1ADO ! 
	

!48-AROTRA8! 
!49-FISCAL I 

! 	- 	! 	- 	I 	32 	! 	49 	! 
	  --+ 

ObservacZo: na pos-testagem, optou-se por substituir todos 
os testes t de student por testes U de Mann-Whitney, face a trabalhar-
mos com uma populacIo pequena (20 SI). 



ANEXO 4 - TABULAQX0 DAS RESPOSTAS PARA VARIAVEIS ABERTAS 

Apos o recebimento dos questiontrios, organizou-se quadros 

de respostas para aquelas variaveis com respostas ditas abertas. Isto 
certamente facllitou as anglises, bem como permitiu uma entrada mail 
r4ida das informaoties, na preparag%o para os testes estatfsticos. 0 
quadro abaixo indica a data ( mm/aa ) de recebimento do equipamento 

para utiliza0o na SI. Tambem apresenta um demonstrativo de retorno 
dos questiondrios das SU (usudrio/nto usuArio). Os outros quadros 

cont6m a vari6vel correspondento como tftulo. Ainda, esclarece-se que 
consideramos "tabela 1" os dados aprosentados no Anexo 1, com o nome 

da OM correspondonto a cada cddigo. 

! 	TABU 2 - 	CODED 	ON/DATA RECEBIMENTO CONPUTADOR RETORRO DUESTIONARIOS (USUARIO/NZO USUARIO 

11 08/85 5/2 121 19/85 4/2 141 11/86 4/1 161 18/85 ! 5/5 181 01/86 4/2 
!2 C8/85 010 !22 09/85 3/1 142 10/86 4/2 162 12/85 ! 3/1 182 11/86 3/i 
!3 08/85 00 !23 09/85 3/1 !43 10/86 2/1 163 17/87 ! 3/1 183 11/86 2/0 
!4 18/85 3/2 124 19/85 4/2 144 10/86 3/2 164 17/87 1/3 !84 10/86 3/i 
15 08/85 7/2 !25 09/85 6/2 145 10/86 4/1 165 07/87 0/2 185 10/86 2/1 
!6 04/65 7/2 126 19/85 6/2 146 10/86 4/1 166 07/87 1/2 186 12/85 3/1 
!7 08/85 00 127 19/85 6/2 147 10/86 3/1 167 07/87 0/1 187 12/85 2/1 
18 09/85 4/2 !28 11/86 1/9 148 10/86 4/2 168 11/85 6/2 1  12/86 4/1 
19 09/25 3/2 129 10/86 6/2 !49 10/86 3/1 !69 01/86 4/i 189 12/85 0/1 
110 49/85 4/2 131 10/86 3/1 151 07/87 1/2 171 12/86 00 191 11/86 00 
111 09/85 3/1 131 10/86 4/2 151 17/87 1/1 171 02/86 5/1 191 17/86 co 
112 09/85 3/i !32 14/86 4/2 152 13/86 5/2 172 12/86 6/1 192 17/86 1/4 
113 09/85 3/2 !33 09/85 6/2 153 13/86 2/3 173 01/86 3/1 193 15/ 1/4 
114 19/85 4/2 !34 49/85 6/0 154 12/85 2/4 174 11/86 2/1 194 05/88 1/2 
115 09/85 3/1 !35 10/86 4/2 155 12/85 4/1 175 12/86 4/1 !95 13/88 4/3 
!16 09/85 3/1 136 10/86 6/2 156 11/86 2/3 !76 12/85 3/1 !96 13/88 1/2 
!17 09/85 4/2 !37 10/86 6/2 157 10/86 2/1 177 01/86 2/8 197 03/88 1/3 
!18 09/85 3/1 138 10/86 6/2 158 10/85 3/1 178 11/85 4/1 198 13/88 1/3 

199 03/88 2/3 
119 09/85 3/1 139 14/86 4/2 159 10/86 2/3 179 11/86 3/1 !ill 03/88 0/2 

1101 18/87 0/1 
121 19/85 6/2 141 11/86 6/2 1 61 11/86 2/0 181 li/86 	. 2/1 11#2 03/ 1/2 



11 - N40 	! 11- NAO 	 ! 11 - NAO 
! 11 ATENDER 0 USWRIO FINAL 

11 - ITAMC PC xt ! 12 - PCIONLIDI E 1144911141 0 	61 - 10111AG 
! 	FUNCIONAMENTO DOS S1STEMAS 

12 - COBRA xt 	I 13 - PROPOICIONAR, El TORS OS 	12 - MADEIRA 
! 	RIVES DE CREFIA, SW/1TE DE 

13 - SID Sli 	! 	IRFORMATICA PARA CCNTROLE E 	13 - CARPETE 
! 	TDMADA Dr paffolf§ 

14 - EDISA 281 	! 04 - BUSCAR PADRONIZACIO ATIVIDADES 04 - OUTRO 
! 05 - DISCIPL1NAR UTILIZAC40 INFORM. 

15 - EDISA 680 	! 06 - PROPORCIONAR SESTRANtA 

! if - gg 
! @i - SIJISTIRICZO 
! 	GRAD- 	ATIYIDADES 
! 02 - AUTOMACZO TOTAL 

! 03 - MAL° 4 TOM 
! 	DE DECISSO 
! 14 - IEDIXE0 DAD 081A 
! 	[ CUgieg 
! 45 - TREINMENTO USU 
! 46 - PADRONIZACZO 
1 11 _ 

11 - 
I 19 - 

11 - TOWS 
it - TODOS E OUTROS 
12 - OUTROS 

 

10 0iJ I ■ 1 

 

06 - EDISA 691 ! 07 - 
I 18 - 
I 

49 - 
14 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 

FORMACZO DE REMUS HUMAZ 
CONSCIENTIZAC40 DAS CREFIAS, 
EM TODOS OS NiVEIS 
OPERAR E RANTER EQUIPAXENTOS 
DESENVOLVER, EXPLORAR E RANTER 
PROVER AP010 4 D 'NFU 
TODOS 
OUTROS 
T000S E OUTROS 

ANEXO 4 - TABULAQX0 DAS RESPOSTAS PARA VARIAVEIS ABERTAS 
(continua0o) 

TAB. 3 - EQUIPAAENTO ! TAB. 4 - 	MISSZO 
	I TAB. 5 - ASSOALHO I TAB. 6 - META 

1.29 

TAB. 7 - PRO8LEMA 	TAB. 8 - 	QUEM INSPECIONOU I 
	-+ 

TAB.9-C@O DIVULGAI TAB. 14 - SOFTWARE 84S. 

! 04 - 010 	! 14 - MAO ! 11 - NAD 	! 11 -00 
! 11 - NECESSIDADE 	! ! 11 - BOLETIM 
! 	MATS EQUIPMENTO! II - INFOR ! INTERNO Ii - DOS 
! 12 - SOFTWARE ! 12 - JOWL 
! 13 - ENO FiSICO 	! 02 - C INFOR ! 03 - REVISTA $2 - UNIX - EDIX 

! 44 - PESSOAL ! 14 - QUADRO MURAL 
! 05 - RECURSOS FINANC.! 03 - COMM MILITAR DE AREA ! 15 - CIRCULAR 13 - CP/M - NP/N 
! 06 - HABILITACZO/ 	! ! 46 - CAPTIVES 
! 	APERFEICOAMENTO ! 14 - COMARDO GRANDE UNMADE ! 17 - REUNIID 10 - OUTRO 
! 07 - INFRA-ESTRUTURA ! ! 48 - SERVICE 
! 08 - MATERIAL CONSUMO! 05 - COAANDOCRGANIZACZONILITAR ! 09 - MOS 
! 09 - SUPORTE AO 	! ! 14 - OUTROS 

SOFTWARE 	! 06 - DEC ! 11 - MAIS DE UM 
11 - CHEFIA ! • 
11 - MANUTENCAO TgCN.! 07 - ENE 
12 - REC.FINANCEIROS ! 

+ EQUIPMENT° 	! 18 - OUTRO 
13 - PESSOAL + EQPIO.! 
14 - PESSOAL + 	! 

RECURSOS FINANC.! 
15 - TOMS 



16 - MECESSITA DE ! 18 
AVALIACZO 	1  
PELA SI 	! 

1 
14 - OUTROS 	! 

- MAO MECESSITA 

19 - MAO HA RECEPTIVID.! 

11 - IMISPNIBILIDADE ! 
DE MAIM 	1  

--------------- 

AHEXO 4 — TABULAgX0 DAS RESPOSTAS PARA VARIAVEIS ABERTAS 
(continuacto) 

+---- 

! TAR. ii-SOFTU.APLIC. TAO. i2- PUIODICIDAN NAMUTEMCIO I It i3-COPIA SELI N. 15- AEA 
--f 

1 30 

! N - 	 ! 	-do 
! 1i - OPEN ACCESS 
! 12 - DBASE II/III 	- cam 
! 13 - REDATCI + 
! 	OPEN ACCESS 	- SENAIML 
! 	BASIC 
! 14 - BEDATOR 	13 - BOINZENAL 
! 45 - REDATOR + BASIC 
!Id - VS BCALC + 

I CR 
! $7 - UNIPLEX + ZIM 
! 18 - OPEN ACCESS 4 
! 	IS 
! 19 - OUTROS 
! 11-10005 
! 11 - TWOS E OUTROS 

- NbO 	1  a - NRO 

11 - NA SE;i0 USU ! Ii - ADMINIST#40 
1 	 1  
I 12 - NA SI 	I 12 - ENSINO 

I 13 - OUI10 LOCAL ! 13 - OfIlACIONAL 

I 14 - CIiNCIA E IDOL. 

I TAB. 14 	! 15 - ANIDISINO/OPERAC. 

I 06 - ADII/OPERACIMAL 
1 	- 

I 01 - Jaffe EGUIPT0 1  

1  42 - LOCAL A CRAVE' 

! 13 - NIRO 	! 

! TAB. 16- POROUS MO 	TAB. 
RECEBE SUPORTE 

+--- 
! 14 - MAO 	11 

17- META MARIO ! 

! 

TAB. 18- PROBLEMA ! TAB. 19- PO MAO E USU 
USUARIO 	! 

•■••■•■•■■• 

N - 1110 	I 40 - MO - MAO 

! 11 - RECEBE SUPORTE 11 -TOTAL AUTOMACAO ! 41 - PESSOAL 	! 11 - E USUARIA 
! I 	HMILITADO 	! 
! 12 - 	d BEM 02 - SUBSTITUIcA0 ARNIM MANN ! 12 - SERA USUARIA 
! RECEBIDO 1  42 - PROBLEMS P/ ! 	IPOTENCIAL) 
! 13 - SI MO OFERECE 13 - APOIO h DECISIO I USAR EOUIPTO.! 03 - BREVE SERA USUMIA 
! COMDIOES 
! 14 - FALTA TEMPO 14 -REDNAOTIAIALHO 13 - PROGRAMA 	-! 14 - NOTIVOS PESSOAIS 
! 15 - MAO HA PLANEJAM. CO EFICIENTE ! 
! 16 - !TROVE AMA 15 -FACILIDAN / LINEZA PRONTO ! 15 - FALTA DE TEMPO 
! MAO E USUARIO RELATORIOS 14 - TEMPO 
! 18 - FALTA PESSOAL ! 	- POSSUI MICRO 
! ESPECIALIZADO 16 - MAIN 10 POSSila DE 15 - FALTA PESSOAL! 

ATIVIDADESAUTOMTIZMAS . 	NA SE CIO 	! 17 - OUTROS 
! 11 - TODOS 

! II - OUTROS 

+-- 



POS-TESTAGEN (40) 
GRUPO 	VARIAVEL ! 	PRE-TESTAGEM(96) 	! 	  

! 	GC (20) 
	

! 	GE (20) 

!WIN 
	

40 / 
!-estados: 12 
	

- estados: 09 
1-cidades: 23 
	 - cidades: 17 

117X 1 Nis 	11:24 	! 52 !mediate 
!351 2 meses dp=2,2 !in i eis 
!in 3 meses 	1202 2 meses 
! 6% imediata operacio !20X 3 uses 
! 7% entre 7 e 12 •eses!45% 4 a 12 meses 

dp =3,13 

1782 	I7000PCxt 
	

!BOX I7000PCxt 
	

!45% I7000PCxt 
112% COBRA xt 
	

MX COBRA xt 
	

!352 COBRA xt 

! 3% EDISA680 	! 5% SID 
	

! 5% SID 
! 5% alterou ED-281 -)! 
	

!in ED-680 
! 	SID 501 PC 

I 	'LON 

T 	2.INiCIO 

I 
C 
A 

3.EOU1PA-
Q 	MOTO 

! 52 !mediate 
!282 I mis 
111% 2 meses 
! 5X 3 meses 
1502 4 a 12 yeses 
11=3,85 dp=2,75 

ANEXO 5 - DISTPIBUIOES DE FPEQUOCIA! SECMES DE INFORMITICA 

4.MISSZO 152% operar e manter 	!2 OX nio definiu 	! 5% no definiu 
122% desemexplorar e !3 OX operar e man- !le% racionalizar 
!manter sist.aplic.int.!t er equiptos. 	!e modernizar 
! 	8X 	nio definiu 	120% des,expl e ■an!15Z des.,expl. e 

!ter sist.apl.int. 	!manter Sistemas 
!202 suporte a toma!55Z suporte a to 
!da 	decisio 	!sada de decisio 

todos 

N 15.PIE !892 nio 1752 nio 140% nio 
0 
R !6.RECUSO !292 nio 1152 nio ! 	5% n5o 

A 7.US0 PROG 1562 nio !BOX n5o 1152 nio 

I !9.CORRENTE !122 nio !252 nio ! OX nio 

S !iO.AR COND !162 nio !102 nio ! 	0% nio 
T ! 	 
A !11.PISO !42% carpete !35% carpete ! 	5% carpete 
L ! !212 madeira !25% madeira 145X madeira 

!312 borracha !352 borracha 140X borracha 

iii 



ANEXO 5 - DISTRIBUIOES DE FREQUIMCIA: SECOES DE INFORMATICA 
(continua0o) 

GRUPO ! VARWEL 
PdS-TESTAGEM (40) 

! 	PRE-TESTAGEM(94) 	! 	  

 

 

GC (20) 
	

! 	GE (20) 

132 

S 
S 
6 

A 

L 

!i2.PESSOAL 132% 2 ou iais pessoas WI 2 ou •ais pes-!25I i pessoa 
! 	alocadas 	! 	soas 
	

!302 2 pessoas 	! 

157X i pessoa alacada 140% 1 pessoa 	1302 3 a 4 pes. ! 
110X sera pessoa] aIoc. ! 	■=2,05 
	

!152 5 pessoas 	! 
! m=1,39 dp=0,98 	! 	dp=1,43 
	

!m=2,55 dp=1,35 ! 

!14.TREINADO !93X 	nenhum 	180% nenhum 	145I nenhum 
4)=0,97 	dp=5,03 	!I5X 1 a 5 pess. ! 5X 1 a 5 pess.! 

! 51 51 a 75 pessi !251 ó a 20 pe551! 
*3,35 dp=13 1 36 125% 21 a 100 pes! 

!m=i8,9 dp=38,29! 

!36.HABILITA !46% 	nenhum 	!652 nenhum 
	

1152 nenhum 

!342 	entre 1 e 2 pes.!15% entre i e 2 p. !20% I e 2 p. 	! 

1102 entre 3 e 4 pes. !10X entre 3 e 4 p .!152 3 e 4 p. ! 
! 9X acima de 6 pessoas40% acima de 4 p. 150% acima de 4p.! 

■=3,1 dp=9,27 !m=1,6 dp=3,5 ! ■=12,2 dp=22,05! 

1 16.DRIVE 

1 37.EFETIVO 

1 15.MENORIA 

!472 	ngo usuirio ex- !70X ngo usuirio 
!terno a SI 	 !externo 

! 4X 	de 1 a 2 usuirio!20% 1 a 2 usuirio 
! 5X de 3 a 4 usu 	!102 3 a 10 usu. 
! 6% de 7 a 30 usu 
!m=1,8 dp=3,7 

!98% 640 KB 
! 1X 64 KB 
! I% 1 NB 
4=666,08 dp=253,30 

155% 2 drives 
!45% I drive 
4=1,53 dp=0,54 

I ■=1,0 dp=2,36 
1  

1 1001 640 Kb 
Im=633 dp=28.6 

!602 2 drives 
!40% 1 drive 
■=1,6 dp=0,5 

!100X 1 impressora 
!m=1 dp=0 
! 	• 

1100% nenhum term. 
!•=0 dp=0 

! 5% 1 unid. 
4=0,05 dp=0,22 

!152 ngo usuirio 
!externo 
130% 1 a 2 usu. 
!202 3 a 4 usu. 
130% 6 a 10 usu. 
! 5X 21 a 50 usu. 
!m=5,1 dp=7,37 

190X 640 Kb 
!RIX 1 Mb 

■=770 dp=532 

!702 2 drives 
!30% I drive 
■=1,65 dp=0,58 

!90% I impressora! 
!A% 4 impressora! 
!m=i,8 dp=2,46 

!902 nenhum term. 
!10% 1 a 8 term. 
4=0,8 dp=2,46 

!10X i unidade 
4=0,1 dp=0,3 

0 

I 
P 
A 
N 

N 

0 
!17.IMPRESSO-!972 1 impressora 
! 	RA 	! 3% mais de uma 

4=1,25 dp=1,40 

!18.TERMINAL ! 3% i a 8 terminais 
4=0,25 dp=1,40 

!19.FITA 	! 3% I unid.streammer 
!m=0,03 dp=0,17 



ANEXO 5 - DISTRIBUIOES DE FREQUNCIA: SEES DE 1NFORMATICA 
(contInua0o) 
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t 	! 	 ! 	Pa-TESTAGEM (40) 
GRUPO ! VARIAVEL ! 	PRi-TESTAGEM(96) 	! 	 

! 	! 	 ! 	GC (a) 
! 	! 	 I 	 

E 	!20.WINCHES- !451 1 unid. de 18 Mb '492 1 unid. 10 Mb !252 1 unid. 10H1)! 
a ! TER 	!AA 401,9 	li=0,4 (04,5 	1101 1 la 40Mo! 
U 	! 	! 	 ! 	 !m=0,35 dp=0,49 
I 	! 	! 	  ! 	  ! 	  
P 	!49.RESERVA !892 n:o possui 	OR nio 	!351 nio 
A 	! 	! 	 ! 	 ! 

M 	150.RESISTRO 1872 	nio possui 	!851 nio 	1251 nio 
. 	I 	! 	  ! 	 ! 

151.UIZINHO 1161 	nio conhecem 	!HZ nio 	!i082 sio 
	! 	 ! 	  ! 	 ! 
A 	!BARG. FUNC.I90% nio 	 I90% nio 	!302 nio 

I 	
1 	 1 	  ! 	  ! 	  

I 	!13.CURSO 	191% n5o 	 !BOX nio 	!452 nio 
V 	! 	! 	  I 	  ! 	  
I 	!2i.PESSOA/ 167% apenas i pessoa 	1452 I pessoa 	'20% 1 pessoa 
D ! 	DIA 	I15% 2 pessoas 	!SOX 2 a 6 pessoas !251 2 pessoas 
A 	! 	! 8% nenhuna 	! 5% nenhuma 	150% 3 a 6 pes. 
0 	! 	! ■=1,78 dp=2,47 	41=1,95 dp=i,43 	!m=2,9 dp=i,74 
E 	! 	! 	  I 	 ! 
S 	!22.DURA EXP 110% nada 	I 5% nada 	150% 5 a 6 h 

! 	! 9% integral 	115% integral 	1502 7 a 8 h 
! 	!36% 6 horas 	150% 4 a 6 h 	Im=6,6 dp=i,14 
! 	!332 4 haras 	130% i a 3 h 	! 
! 	!m=4,7I dp=2,07 	■=4,25 dp=2,40 	! 
! 	! 	 ! 	 ! 
!23.FORA EXP !90% nio 	!85% nio 	155% nio 
! 	! 82 I a 2 h 	!15% I a 2 h 	!35% I a 2 h 
! 	! 2% 4 horas 	!m=0,3 dp=0,73 	!IO2 3 a 5 h 
! 	! ■=0,23 dp=0,75 	! 	 !m=I,05 dp=I,47 
! 	! 	 ! 	 I 
!24.ARO SI 	!ft% 	n5o 	'20% nio 	!702 I a 2 h 
! 	185% 	I a 2 h 	!75% I a 2 h 	!30% 3 a 4 h 
I 	I 31 3 h 	 ! 5% 8 h 	!m=2,25 dp=0,97 
! 	4=1,33 dp=0,73 	4=1,5 	dp=1,7 	! 
! 	! 	 ! 	 ! 
!25.ARQ USU !832 nio 	!85% nio 	!40% nio 
! 	1I7% 	I a 3 h 	!SOX I h 	!201 i a 2 h 
! 	4=0,24 dp=0,61 	!veal dp=1,35 	!302 3 a 4 h 

! 	 ! 	 !IA% 5 a 6 h 
i 	I 	 ! 	 4=1,9 dp=2,02 

! 	GE (20) 
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Pa-TESTAGEM (40) 

	

GRUPO ! VARMUEL ! 	PRE-TESTAGEM(96) 	! 	  
! 	! 	 ! 	GC (28) 	! 	GE (20) 
I 	 I 	 I 	 ! 

!26.NORMA OP.!81% 	nio 	!75% nio 	1202 ngo 
! 	! 	 ! 	 ! 
!27.PROO TRAB!822 	nio possui 	I702 nio 	!302 ngo 
! 	! 	  ! 	 ! 
128.ESC SUP !902 	nip 	1902 ngo 	1502 ngo 
! 	! 	 ! 	  ! 	 • 
!29.META 	!172 nio evidenciaram 1502 nia evidenc. 1252 nia evident.! 
! 	!KI subst. gradual atvOZ 511b5ti gradual!M subste gra-  ! 
! 	! 7% automacio total !atividades 	!dual atividades ! 
! 	! 	 110% autom. total !252 autom. total! 

! 	! 	 !lig todas 	!in treinal usu ! 
! 	 ! 	  ! 	 ! 	! 
!30.PRBBLEMA !272 nio evidenciou 	!452 nio evidencioul20% no evidenc.! 

A 	I 	!372 pessoal e recursosq5X pessoal e re- !202 pessoal e re! 
T 	! 	I 	especificos 	!cursos especificos!cursos especif. 
I 	! 	!202 suporte software !402 outros 	115X mais eqpto. 
V 	! 	! 	 I 	 !452 outros 
I 	! 	 I 	 ! 	  ! 	  
D 	131.0UEM INSPI66X n5a 	 !752 nio 	155X no 
A 	! 	I342 Dlnfor 	125X Dlnfor 	!452 Dlnfor 
D 	! 	! 	  ! 	 ! 
E 	!32.DATA INSP!34X (1987) 	!251 (1988) 	!402 (1988) 
S 	I 	! 	 ! 	 ! 52 (1987) 

! 	! 	 ! 	 ! 
!33.COMO DIV !152 BI 	 180% nio 	!15% nio 
! 	!852 nio 	 110X DI 	145X BI 
! 	! 	 ! 5X reuniio peri6025% atraves serv! 
! 	! 	 ! 5% outros 	!102 reuniio per.! 
! 	 I 	 ! 	 ! 	 ! 
!34.AVALIA 	!932 	nio 	!952 nio 	165X nio 
! 	I 	 ! 	 ! 	  
!35.VISITA 	!822 nio 	!752 nio 	125X nio 
! 	I 	  ! 	 ! 
!38.0RIENTA !712 nio 	190X nio 	45% nio 
I 	I 	 I 	 ! 
152.PESSOA 	!462 	nio possui 	!702 nio 	!102 nio 
! 	HABILIT. ! 	cadastro 	! 	 ! 
! 	! 	 ! 	‘ 	 ! 	  
153.COMPARA !952 n5o 	 !982 nio 	!752 no 



ANEXO 5 - DISTRIBUIOES DE FREQUtNCIA: SEES DE INFORMATICA 
(contInuacto) 

POS-TESTAGEN (40) 
GRUPO ! YARIAVE1 	PRE-TESTAGEM(96) 	! 	  

135 

!39.84SICO 	!97% DOS 
3% EDIX/UNIX 

40.APLICATI- 691 redator - itautec 155% OAII 

! 	GE (20) 

1902 DOS 
!i0% EDIX/UNIX 

!40% OAII 

GC (20) 

MAX DOS 

A 

E 

! 	VO 	 basica,OAII 

3% UNIPLEX-ZIM 

!41.INTERNO 117% 	nio 

!70% I a 5 sistemas 
! 8% 6 a 8 sistemas 
! 5% + de 8 sist. 
!m=4,08 dp=7,56 

!40X red,basic,OAII!50% 
! 5% outros 	! 5% 

! 5% 

nio 	45X 

165% I a ! sistelasla 
!HI 5 a IA sist. 1152 
40% II a 50 sist. 115% 
1 ■=4,25 dp=5,I2 ! 5% 

red,basic,DA 
UNIPLEX-ZIM 
outros 

nio 

I a 5 sist. 
5 a 10 sist.! 
10 a 20 sist! 
21 a 50 sist! 

!42.INTERNO A!31% 	nio 
159% i a 3 sist. 
!le% + 3 sist 
!m=1,9I dp=2,27 

1 	  
!43.SUBSTITUD18X nio 

!44.RODAM 	1562 nio 

!45.EXPANSZO !18X ngo 

!46.ESTUDO 	!31% 	ngo 

1 47.DOCUMENTA 1 60X nio 

!48.D INFOR !94% 	nio 
! ■=0,10 dp=0,42 

I 	 I 

154.RECURSO !91Z 	nio 
RECURSO! 	  

155.SUFICIENT!90% 	ineficientes 

I56.CONTRANT 1 38% 	nio 
MANUT ! 	  

1 	1 57.DOCANT 1 12% 	nio  

!40X ngo 
145% i a 3 sist. 
!I5X + de 3 sist. 
I0=1,6 dp=2,06 
1 

!35X nio 

155X nio 

150% ngo 

!75X nio 

!80% nio 

!95% nio 
! 5% 2 sisteuas 
41=0,1 dp=0,44 

! 	  
!952 nio 

U0OX no 

!652 nio 

!15% nio 

15X 51 a 99 sist! 
! ■=9,05 dp=I7,25! 

!IN n5o 
1552 1 a 3 sist. 
!IOX 4 a 5 sist. 
120X 5 a 10 sist. 
! 5% 10 a 20 sist 
!m=3,90 dp=4,0I 

400X sim 

1 25X ngo 

I20X ngo 

1 10% ngo 

 

 

!35X ngo 

!65X nio 
115X I sistema 
120% 2 a 5 sist. 
! ■=0,75 dp=1,33 

170% ngo 

!75X nio 

!45X nio 

1100% Si. 



ANEXO 5 - DISTRIBUICOES DE FREQUtNCIA: SEES DE INFORMATICA 
(continua0o) 

I 	 I 	POS-TESTAGEN (40) 
GRUPO ! 	VARWEL 	! 	PR6-TESTAGEM(96) 	! 	  

GC (28) 	! 	GE (28) 

	

158.PERiODO 	!272 	see controle 	!602 see controle 	diaria 
A 	 !nenhuma diariamente 	! 52 diaria 	!70X iseeiquinz 
N 	 1622 	isem/iquinzena 	1202 isemhquinz. 	!i5X i vez/mis 
U 	 i vez/mis 	!IN I vez/mes 	! 

159.PREVENTI-!571 	see apia calen-!902 nio !75% nio 
N ! 	VA 	1 	dirio 
C 

!68.0UALIDADEli8X 	nia atestam !in nio 5% nio 

0 ! 	  

!EINEM VII 	iliiigntentes !452 nio 1202 nio 

 	! 	I 	  I ! 
S !62.0NDE GUA - !25% nio possui c6pia 44% nio possui ap!i52 nio possui 
E !RDA COPIA SE!29% na SI 130% na SI !i5% na SU 
6 ! 	146% na SU !XS% na SU 1552 na SI 
U ! 	! 	  ! 	  ! 
R !63.ACESSO 	!832 	nio !45% n5o !202 nao 
A ! 	 I  ! 	  ! 	  
N !64.FiSICA 	183% 	nio !65% nao 125% nao 
C ! 	I 	  ! ! 	  
A !65.EOUIPTO 	178% 	nio !60% nio ! 5% nio 

! 	! 	  ! 	  ! 
!66.SOFTWARE !722 	nio 155% nio !25% nio 
! 	! 	  ! ! 
!67.DADOS 	!82% 	nio !65% nao 1352 n5o 
! 	! ! 1 
!68.ARO TRAB 	!672 	junto equipto 140% junta equipto 155% junto eqpto 
! 	123% 	local a chave 160% local a chave 140% local chave 

136 



! 	! 
! RUPO ! 9ARIAYE1 

41.1 nio ! 341 	1 pessaa 
351 1 ! 541 	2 pessoas 
221 2 a 3 ! 151 	3 a 4 pessoas 
5=4,94 dp=1,0 
	

! F1,84 dp=4,77 

ANEXO 6 — DISTRIBUMES DE FREQUNCIA! SEC6ES USUARIAS 

Ili-1E5146E8 	! 
! 

Gc  (71/i#4) 

USO410 

--4 

1 
---------- _________-! 

! 	GE liN/iN) 
--- --!- 

POC-TESTACEN 1i74/211) 
------ 	------ ____________ 

! 	NO too) 
—! 	! 

. 478 / 1121 -14 SU/016! 53 / 111 17 / 111 114 / 111 (SO 3 ki0 U50) 

! 	21 	1 is anima i is 471 	12 a 18 oases 41 	Isis 	..711.14 
442 	ate 6 Kies 622 ate 6 MIS 62 	19 a 24 meses 451 	ate 6 mews 	dp=8.76 
201 	ainda Rio 371 icill 6 uses 472 25 1 48 sews 35Z 	7 a 18 meses 
1:932 0:8 ■ 52 F8,31 dp=6,7 F19,88 e4:7,18 161 	19 a 48 ones 

911 	idministraSio 852 	adl 882 	ads 882 la 
91 	00trislems,00e0! 	92 	opericimil az pr n oper 

51 outras 

11 SI nio cond. 

11 falta pessoal esp. 

II.META 231 nio evidenciou 	451 
251 
232 

• 

subst. arquivos 651 subst.arquivos ! 
apoio decisio . 24% apoio decisio ! 
maior utiliz.S11 122 Ilia otiliz.SI! 

321 total autosacio 
411 apoio decisio 
223 uior utilizacio SI 

i37 

I 
D 
E 

I 

I 
C 
A 

a 
0 

3,41EA 

! 61 outras 
------- I 	 

i 51 	111 51 de foo p ilifi l a; SI nio cond. 	241 SI nio cond. 

51 falta pess.especl 6Z falta pess.esp.! 241 falta pes.esp. 
151 subst.arq.sanuall 	 127 outros 
241 autosatio total 
221 outros 

11.PROBLEMA 391 nio sanifestou 	211 nec.aval.pelaSI! 
232 hill pess.espec! 361 falta pess.esp.! 
141 dific.uso equip.! 211 prograaa inefic! 

falta pessoal 
121 outros 

451 nip possui pess.! 21 nio 
especializado 	831 apenis 1 

441 apenas 	151 2 a 3 
111 sais de 1 	m=1,17 dp=4,51 
m=4,72 dp=4,84 

1 16.1E1441A 

USU 

I 
I 	--! - - 	  

!MIMS 
- - 	-! - 
!INSTAL.' 

I4JESSOAL 

!PESSOAL! 

! 	I 
4-- 	 

591 falta pess.hab.! 
241 
171 

161 dific.uso esuipto. 
nec.aval.pelaSI! 331 programa ineficiente 
outros 	! 461 netessecita avaliacio 

pela SI 

31 nip 

esu ! insignificante(3 nio usul 

!-- 
! 

271 nio 	1111 sin 	1041 nio 

941 nio lanifestou 	 761 breve sere 
21 indispon.equipto 
21 falta tempo 
21 outros 



ANEXO 6 — DISTRIBUIOES DE FREQUtHCIA: SEPES USUARIAS 
(continuacto) 

4------------------ --- 

	

I 	I 

	

GRUPO ! 	VARI4VEI. 	! 	PRE-TESTAGEM 

	

! 	! 

--- 

PITS-TESTAgg (114121) 
	 6C (71/111) 

uggii0 	! 	do USOilIO 

4 

I 
----------! 

! 	6E (111/111) 
! 	! 	 ! 	 ! 

!6.11E116100 	! hi 	no reteberin 	581 	Rio 	! 711 	nio 	! 	1i nio 
! 	! 	treinasento 	 ! 

! 	! 181 	lotus 1 	311 	nouns I 	121 	1 peHOI 	! 441 	1 pessoa 
P 	! 	! ill 	para 2 a 4 pens i 121 	2 a 3 pesSOiS 	181 	2 i 3 FLUBS 	! 341 	2 i 4 pessoas 
E 	! 	! m4,61 	dp4,52 	14,56 	dp4,79 	54,59 	dp=1,06 	! 1:1,49 	dp4,83 

! 5 	! 	! 
S 	!18.HAIILIT 	! 221 	'wham Sr Anhui I SS! 	I pessoo 
0 	! 	! 641 	*alas 1 771 	1 pessoa ! 321 	2 pessoas 
A 	! 	! 131 	gais de ug 1 181 	2 a 3 pessoas ! 131 	3 a 4 pessoas 
I 	! 	! 8.21,12 	dpr4,85 6-1,15 	dp=4,57 ! 0:1,61 	dp=1,81 

! ! 	! 
!19.EFETIVO 	! 511 	1 elegant° 4! nio ! 	1 vestal 
! 	! 	612 elegentos 831 	1 pessoa ! 111 	2 pessoas 
! 	! o. 4,64 	0:1,64 131 	2 pessoas ! 	11 4 pessoas 
! 	! ! 4=1,49 	0:4,4 ! a=1,12 	dp4,43 
	 !-- 	____ 	 -!— 	 _ ---!— 	! 

!34.RESEIVA 	! 832 	nio ! 621 	nio ! 	72 nio 

E 	! 	! ! ! 
! ! 0 	! 	---! 

U 	!35.RE6ISTI0 ! 831 	nio ! 721 	nio ! 271 	nio 
I 	! 	! ! ! 

T 	!37. 1421N110 	I 561 	nio 1 412 	nio I 131 	nio 
0 	I 	I I I 

! 	 I I I 	I 
1 5.CUISO 	! 722 	nio I 582 	aio I 711 	nio I 1141 	sip 

I I I A 	i 	I 
T 	I7.SUPOITE 	I 341 	nio ! 221 	nio I 591 	nio ! 	21 no 

I ! I I 	I --- 	I 
V 	19.91106.11A8.! 861 	nio ! 711 	no ! 881 	nio ! 	31 nio 
I !------------!-- -!--- !-- 
0 	42.CIVITATO 	! 211 	nio ! 191 	nio ! 411 	nio ! 	51 nio 

! ! A 	! 	! ! 
D 	!13.00410 DIV ! 681 	nio hi ! 531 	nio ! 531 	nio ! 	111 	111 

E 	 71 111 ! 	21 reuniio periddi-! 121 	II ! 211 	quadro mural 

S 	 251 	outros ! 	ca ! 121 	servicos ! 211 	reuniio periodic 
! 251 	outros ! 231 	outros ! 211 	graves de servisos 
1131 	gais de ua ! 	• !291 	gais de um 
! 	71 servicos ! ! 
! 	  ! ! 

.14.AVAIIA 	951 	nio ! 961 	nio ! 881 	pio ! 131 	nio 

!- 	  ! 	  --1 	 !-- 
!15.VISITA 	! 941 	nio ! 791 	nio ! 881 	nio ! 191 	nio 

	 -4 

138 



ANEXO 6 - DISTRIBUIPES DE FREQUtNCIA: SEWS USD/MIAS 
(continmac o) 

4--- 	 4 

! 	 ! 	 ! 	 ! 	 POS-TESTA6EM (174/20) 	 ! 
! RUPO ! VARIAIEL ! PRi-TESTAGEM 	!- 	  GC (71/III) 	 -! 
! 	! 	! 	 ! 	EMI° 	Ig0 MARIO 	! 	SE (IN/10) 	! 
!.......!............!.. 	 ! 	 --! 

!21.011ENTA ! 362 nio 	.! 362 nio 	 ! Ili nio 	! 
! 	-!- 	 ! 	 
!2i.PESSOA- ! 491 nio atilizni 	! 41 nio 	 ! 941 1 PD5501 

A 	DIA 	! 	diarialente 	! 872 1 pessoa 	 ! 612 pessoas 

T 	1 471 i pessu 	! 91 2 Pessaas 	 ! FI,16 dp4,23 
I 	! AI 2 pew/5 	! 0,15 dp:0,36 	 ! 
V 	! $4,54 	dp-4,57 	! 	 ! 
I 1 	! 	-! 	 _ _ _ ___ _ _ _ _ ! _ __ _ ___ ___ - 
0 	22.00RA EXP ! 121 nio 	! 21 nio 	 ! 921 1 hair' 

A 	! El 1 horn 	I 702  i horn 
	 ! 812 horns 

D 	 ! 211 2 horn 	! 221 2 horns 	 ! 11,18 dp=1,27 
E 	 ! 51 3 a 4 hares 	! m=1,26 	dp=1,48 	 ! 
S 	. 	! m=1,94 	dp=1,111 	! 	 ! 

!- 	 -- 
!23.FORA rft ! 951 nio 	JAI mia 	 ! 641 nio 

! 	! m=1,45 dp=1,22 	2=1 dp=4 	 ! 241 i hora 
! 	! 	 ! ill 2 horas 2 1 3 horn 
! 	! 	 ! m=1,53 	dp=1,84 
! 	!- --- -- 	 ! 
!24.111TADS1.1 1291 1 kora 	61 Ilia 	 ! 251 nio 
! 	! 221 2 horas 	! 771 I Nora 	 ! 571 1 Lora 
! 	! 491 nio 	! 171 2 horas 	 ! 141 2 horas 
! 	! m=1,73 dp=1,8$ 	! m=1,11 dp=11,46 	 ! 41 3 horas 
! 	! 	 ! 	 ! m=0,97 	de:4,74 
! 	! 	 ! 	 ! 
!25.NORMO 	! 651 nio 	! 611 nio 	 ! 51 nip 

!36.COMPARA ! 961 nio 	! 892 ilia 	 ! 831 nio 
! 	! 	 ! 	 ! 

- 	! 	 ___,_ 	 _ ___ 	 1- 
S !26.APLICAT. ! 922 	utros ! 511 	OA II ! 581 	OA II 
0 ! 	! 	82 OA II ! 261 	Dbase II/III ! 321 	red 4 basic+OA II 
F ! 	! ! 171 	red +basic40AII ! 91 outros 
T !- 	! --! -1 . -! - 	  
V !27.INTERNO 	! 511 	no ! 21 nio ! 531 	i sisteu 
A ! 	! 331 	1 sisteu ! 811 	1 sisteu ! 292 	1 a 3 sisteus 
R ! 	! 151 	mils de um sis- 1 171 	2 a 3 sisteus ! 161 	4 a 5 sistemas 
E ! 	! teu ! m=1,17 	dp=1,47 	, ! m=2,15 	dp=1,33 

! 	1 14,68 	dp=4,84 ! ! 
! 	 ! 
128.181. A 	! 552 	nio ! 382 	nio 1 251 	nio 
! 	! 441 	1 sisteu ! 411 	1 sisteu ! 461 	1 sisteu 
! 	! 11 2 sistesas ! 21% 	2 a 4 sistemas ! 281 	2 a 4 sisteus 
! 	! 2=1,49 	dp=1,58 ! 01,89 	dp=1,89 	. ! 11,21 	dp=1,18 

139 



ANEXO 6 — DISTRIBUIOES DE FREQUeNCIA: SEES USUARIAS 
(continuacto) 

	

4- -- 	 -- 	--.. 	 _.4 

! 	! 	 ! 	 POS-TESTAMI (11412E) 	 ! 
6RUPO ! VARIAVEL ! PRE-TESTAGEN 	! 	 

! 	! 	 ! 	USUill10 	1 	le 0SUilIO 	! 	OE (111/i01) 

	

........! -!. 	 ! ■•■•■41M0111•0000ONINOMINMO! ,INIMIIINNEM=1.04.1.0ro.m.••■••■•■ !..r......m...•••■■•••••••••••■■••••■•*1.  

!29.SU8STITUI! 482 nio ! 32 nio ! 92 nio 	! 	 ! 

	

s 	!______ 	! 	!- 	_ i__ 	___!__ ...--.1 

	

0 	!3I.EVANS. ! 421 nio 	! 251 nio 	! 	! ill nio 	! 

	

F t............! ----------- .. --------- t 	 ! 

	

T 	!31.SATISF. ! 411 nio 	! 661 nio 	! 	! 291 sip 	! 

	

V 	! 	 ! 	! 	!.. 	! 	! 

	

A 	!32.ESTUDO ! 191 nit, 	! BS nio 	t 	! 422 do ! 

	

___!___ 	 

	

R 	! 	! 	.!. 	 !- 	 .1 

	

. E 	133.DOCUNEN. ! 951 nio 	! 871 nio 	! 	 ! 211 documenta 	! 
!.,.....!.. ! 	__!. 	_!. 	!-  	_! 

!RECURS.!38.RECURSO ! 771 insuficientes 	! 681 nio 	- 	! 	 ! 852 nip 	 ! 

	

!-- 	! 	!- 	 !- 	_!...._ 	 ...! 

	

N 	!39.SI9RIA ! 661 nio observam 	! 431 nio 	! 	 ! 62 nio 	 ! 

!- 	! 	 !___ 	! 	! 

	

N 	!41.QUALID 	! 451 insatisfeitos 	! 41 nio 	! 	 ! 31Z nio 	 ! 
!-- 	-!-- 	! 	 !- 	_ F..... 	! 

	

T 	!41.PRESTED 	 ! 131 nip ! 481 insatisfeitos 	! 281 nio 	! 	 ! 
-- --! -- 	--!-- 	 1  . 	.!  	. 	 

42.C5PIA SE6! 631 nio 	! 491 nio 	! 	 ! 34Z nio 
	 

! 

	

S 	! 	! 211 na SI 	! 251 na SI 	! 	 ! 521 na SI 	 ! 

	

E 	! 	! ii! na SU 	! 211 na SU 	! 	 ! 14Z on SU 	 ! 

	

6 	 --! - 	!--- 	—!--------- 	_..! 

U 	!43.ACESSO ! 911 nio 	19Z nio 	! 	 ! 21 nio 	 ! 

	

R 	II.  ••■••••••■••••■• ■•••■■■ I! 	 M!.     ! '' 	 ! 

	

A 	!44.FiSICA 	! 901 nio 	941 nio 	! 	 ! 381 nio 	 ! 

	

N 	 ! 	!__ 	! 

	

C 	!45.EOUIPTO ! 911 nio 	721 nio 	! 	 ! 441 nio 	 ! 

	

A 	!-- 	! 	 --! 	 .!.._ 	! 
!46.SOFTNARE ! 931 nio 	961 nio 	! 	 ! 851 nio 	 ! 
!- 	-!-- 	 ! 	 ! 	 ...! 
!47.DADOS 	! 941 nio 	981 nio 	! 	 ! 811 nio 	 ! 
!- 	I 	 --! 	! 	  
!48.ARO TRA1.! 521 junto equipamen- 831 junto i equipa -! 	 ! 	 ! 
! 	! 	to unto 	! 	 ! 761 junto equipamento 	! 
! 	! 42 local i chave 	iii local i chave ! 	 ! 201 local i chave 	! 
! 	! 371 nip controla 	 ! 	 ! 41 nio controls 	! 

! 	 --! - 	__!__ 	--l- 	 --! 
!49.FISCAL 	! 911 nio 	! BIZ nio 	! 	. 	 ! 341 nio 	 ! 

___________.__________+ 

i40 
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----# 
! 	! 	! 	! 	 1E9111.1190 	 ! 
! 	! 	! TESTE ! 	! 
! GRUPO 	UARIAUEL ! RBA ! 	! 	 ! 	P69 - TESTAGEM 	 ! 
! 	 ! 	! ESTAT. ! 	PRE - TESTA6EM 	! 	 ! 
! 	. 	! 	! 	1 	 ! GRUPO BE COME 	! GRUPO DE roonmaToo ! 
I-_-I- --_1- 	 ! 	 !-- 	I 
!IDENTI- !CNISSIO 	! 4 X 5 ! MIA !(i,78) SEM REL 	!(1,74) SEN REL 	1(5,33) (112) 	! 
! 	! 	! 	! 	!  	!  	 ! 	 ! 
!FICA;60 ! 	(9,11) 	! 4 X 31 ! QUI -1 !(7,12) (11) 	!(0,10) SEM REL 	1(2,92) SEM REL 	! 

!- 	-- I - 	! 	I -- 	! 	
.. 

!- 	
1 	

! 

! 	15.PIE 	! 5 X 29 ! CCI -0 !(8LU) (II) 	!(6,66) (ll) 	!(1,14) SEM REL 	' 
! 	! 	!- 	-!- 	! 	-!- 	 !- 	 -! 

!NORMS ! 	! 5 X 31 ! 00I -0 1(2,24) SEN REL 	1(4,35) (52) 	!(1,31) SEN REL 	1 
! 	! 	I 	. 	 ! 	 ! 	! 
!6.RECUSO 	! 6 X 31 ! QUI-0 1(16,63) (11) 	 !(1,17) SEM REL 	!(1,86) SEM REL 	! 
! 	! 	! 	! 	----•••••!•--------------------! --------- --.----------1 
!7.USO PRO( ! 7 X 31 ! CUI A !(17,16) (11) 	 1(1,66) SEN REL 	!(2,89) (112) 	! 

- 	!  	!- 	-!- 	1--  	!- 	 ! 	-! 
!12.PESSOAL 	! 12 X 2 	1 COR1EL.!( -1,41) (11) NES.TEND.AUSANCIA!(-1,38)(1111)NES.TENO.AUS. !(1,32) SEA REL 	1 
! 	!________!______!__ 	 
! 	! 12 X 14 ! 	t 	1(6,59) (11) ROO P/ U 	! 	 ! 	 ! 
I 
! 	! 12 X 14 ! 	U 	!(4,59)(51) 	 1(6,5) (111) 	 !(26,1) (111) 	! 
! 	!_.. ___ __!__ 	! - - 	!-- 	 ! -- 	 -! 
!14.TREINADO ! 14 X 41 ! CORIEL.!(1,17) SEM lEL 	 !(1,07) SEM REL 	1(1,63) (11) POS. MODERN() ! 

PESSOAL! 	! 14 X 2 	! 	t 	!(2,15) OPOM P/ U 	I 	 ! 	 ! 
! 	! 	 -!- 	 !  	-! 
! 	! 14 X 2 	! 	U 	!(1,95) (51) 	 !( -0,32) SEM 1E1 	!(1,22) SEM REL 	! 
I 	 -!- 	 !-- 	 ! 
!36.NABILITA ! 36 X37 ! CORREL.!(1,95) (11) POSITIVO PERFEITO 1(1,97) (11) POSITIVO 	!(1,44) (ii) 	 ! 
! 	! 	! 	! 	 ! 	PERFEITO 	!POSITIVO PERFEITO 	! 
! 	! 	!-- 	! 	 -!-- 	 -! -- 	 --! 
! 	! 36 X55 ! 	t 	1(2,89) (51) PM P/ U 	! 	 ! 	 ! 
! 	!- 	-!- 	-!-- 	 !-- 	 -! 	--! 

! 	! 36 X55 ! 	U 	1(4,64) (51) 	 H1,11) SEM REL 	1(9,5) (51) 	 ! 
! 	!----!- 	I 	 !-- 	 -.1-- 	 -! 

!37.EFETIVO 	! 37 X 41 ! CORREL.!(1,79) (11) POSITIVO NODERADO !(1,11) SEM REL 	U1,87)(11) POS.PERFEITO 	! 
! 	-!- 	 -! 

!EQUIPA- !21.11INCHESTER! 21 X 41 ! QUI-0 !(8,41) (51) 	 1(2,37) SEM REL 	I(1,99) SEM REL 	! 
1 	! 	!-- 	! 	-! -- 	 - !-- 	!-- 	 ! 

!MENTO 	! 	! 21 X 42 ! OUI -0 1(1,25) SEM REL 	 1(1,25) SEN REL 	1(4,58) (111) 	! 
!- 	-! 	! 	H- 	I 	 ! -4-- 	 -! -- 	 -"! 
! 	!13.CURSO 	! 13 X36 ! 	t 	!(2,89) (51) OPOM P/ U 	! 	 ! 	 ! 
!ATIVI- ! 
! 	! 	! 13 X 36 ! 	U 	1(4,34) (51) 	 MIA!) (51) 	 !(1,1) (21) 	 ! 
!DADES 	! 	 -!- 	 !-- 	 ! 

! 	!21.PESSOA-DIA! 21 X51 ! 	t 	!(4,311 (11) OPOO P/ U 	! 	 ! 	 ! 
! 	! 	H----!-- -! - - ----- 	 -! 

! 	! 	! 21 X51 ! 	U 	1(5,69) (51) 	 !(5,5) (sa) 	1(26,5) SEM REL 	! 
4---- 	 ---+ 
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ANEXO 7 -BUSCA DE RELAOES ENTRE VARIDIEIS! SKIES DE INFORMATICA 
(continuacto) 

11...eseassemaaaea 

I 	I 	! 	! 
I 	! 	! 	! TESTE 
! 6RUPO 	! 	VPIIAYET. 	! 	1E140 ! 

! 	1  ESTAT. 

RESULTAOO 

PR - TESTER 
PA6-TESTMD 

I 
. I GRUPO DE DIME ! SITU DE WEIDEITALSO 
!--- 

!22.DUIA -EXP.! 22 X 23 	! CO11E1. 1 (1,45) (12) POSITIVO 10013ADO 1 (1,67) (12) POSITIVO !(1,451 	(52) 
MODERADO !POSITIVO MODERADO (FRACD) 

I I 
I24.110. SI 	! 24 X 25 	I CORRELJ(1,29) !ID POSIT. TEND. AILS. 1,11) SEM 1E1 1 (1,11) SDI la 

I I 
ATM- 	1 26.10IMA 	OP.! 26 X 21 	! 	t 

lommittry 
1 13,131 (12) MOO P/ U 

04D[C 	I 	12d 121 	I 	U !(4,13) 	(51) (11i) R24 1 5) SEM REL 

! ! 

!27.1106. HAI! 27 X 29 	! QUI -0 10,11) lfif 1(1,0) 11111 l(1,11) 	(III) 
! ! 

! 27 X 34 	! 0UI-0 !(35,1) 	(12) 1 (2,45) SEM REL 1 (1,27) SEM REL 

!3I.PROBLEMA 	! 31 X 22 	! QUI-I 1(16,56) 	(12) 1(2,86) SEM REL !(1,10) SEM REL 
1(1,1,14) 	!----------!- 
! 	! 31 X 22 	! 	t/U !11,261 SEM REL 	(t) !(6,1) SEM REL 	(U) 1(2,491 	(2,82) 	(U) 

! 31 X 23 	! 	t/U !(1,381 SEM REL 	(t) !(13,5) SEM REL 	(U) 1(6,1) SEM 1E1 	(U) 
------ -!--- 

! 31 X 23 	! OU1 -0 !(21,871 	(12) !(1,01) SEM REL !(8,291 	(112) 

1 34.AVALIA 	! 34 X 29 	I QUI-0 1 (41,28) 	(II) 1 (2,95) SEM REL !(6,11 SEM REL 
I-- 	- 1  - 1 -- ! -- 
I 34 X 31 	1  011-0 1 (1,451 SEM REL !(1,11) SEM REL !(1,92) SEM REL 

1 52.PESSOA-1,41 1  52 X 36 	I 	t/U !(2,61) 	(121 	(t) 1 (24,5) SEM 1E1 	(U) !(4,0) 	(III) 	(U) 
1 ----------I-- 	-I -- 

1 53.COMPARA 	! 53 X 43 	10)I-0 1 (1,14) SEM REL 1 (1,19) SEM REL 1 11,14) SEM REL 
1 -- 	I- 	-I 1 -- 1  - 1  -- 

1 39.BASICO 	! 39 X 7 	10)I-0 1 (8,58) 	(n) 1 (1,0) SEM REL 1 (1,39) SEM REL 
- 1 -- !-- 

1 44.AFLICATIVO 1  41 X 7 	I 01I-0 1 (1,141 SEM REL 1 (1,11) SEM REL 1 (1,181 SEM REL 
SWWARE 1  - 1 -- I-- 

1 41.117E1M 	! 41 X 42 ! CORREL. 1 (1,59) (12) POSITIVO MODERADO 1 (1,551 (52) POSITIVO 	1 (1,42) (112) POSITIVO 
1 	 1 	1 	1 	 I 	MODERADO 	1 	MODERADO FIACO 

              

              

1 42.INTEINO A I 42 X 29 1  0UI-0 1 ()5, ) (12) 
1 	1 	1  
1 	I 42 X 29 I 	t 	1 (1,36) OFCAO P/ U 
1 	 1 	  

142 X 29 ! 	U 	!(1,45) SEM REL 

  

!(5,11) SEM REL 
--! 	 

!(24,1) SEN REL 

 

!(2,01) SEM REL 

  

        

        

        

   

!(9,1) SEN REL 
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ANEXO 7 -BUSCA DE RELAOES ENTRE VARIAVEIS: SEC ES DE INFORMATICA 
(continuacSo) 

RESULTADO 

FOS - TESTAGEM 

! GRUPO DE CONTROLE 	BlIVO OE EXPERINENTAM ! 

l(3,59) (1112) 	!(I,N) 0 RD. 
-! 	__!._ 	 --! 

1(1,66) SEM 1E1 	!(1,12) SDI REL 

1 	 ! 	! 	 ! 	 ! 	 ! 
! 47 X 6 	! QUI-0 1(5,45) (51) 	U1188/ SEM REL 	1(1,95) SEM MEL 	! 
!----------!--------! 	 -!- 	 ! 	! 

I 1/ 	! III-0 111,0!) 0 1E1 	41,111 11 10. 	4,011 KO 10. 

! 48 X 41 ! t 	!(1,52) WOO P/ U 
- ! 

!(0,10) SEM REL 	!(16,5) SEM REL 
! 	! 	!   ! 	 ! 	 ! 
! 48 X 47 ! tfU 	!(1,95) SEM REL 	(t) 	!(31,$) SEM REL 	(11)1(29,1) SEM IEL 	(U) 	! 

! 	 ! 	 !-  
55 ! QUI-0 1(85,41) (11) 	 !(1,11) SEM REL 

	
!(15,56) (12) 

	!- 	-! -- 
41 ! t 	!(2,11) WOO P/ U 
	!-- 	! 

41 ! 	U 	!(4,12) (5I) 	 !(I,N) SEA REL 
	

!(21,1) SEM REL ____I_ ______I 	 
28 ! QUI-I !(3,61) SEM REL 	 !(4,13) (51) 	 !(5,15) (52) 

--- __!________!__________ ------------- _______! ------- 

31 ! QUI-0 !(6,5') (52) 	 !(1,17) SEM REL 	1(1,11) SEM RE1 

31 ! QUI-0 !(I,N) SEM REL 	 !(1,74) SEM REL 	!(8,15) (11) 
! 	-! 	 !-- 

1 	 ! 	! 
! 	! 	 ! TESTE ! 	 
! GRUPO ! UARLSUEL ! 11140 ! 	! 
! 	 ! 	 ! ESTAT. ! 	PRE - 
! 	! 	 ! 	I 
! 	! 	 ! 	! 
! 	!43.50I51ITUI ! 43 X 5 	! QUI-0 1(1,78) SEM REL 

! 	!47.00c1IENTA ! 47 X 31 ! QUI-0 1(6,01) (Ii) 
! 	! 
!SOMME! 
! 	! 
I 	I 
! 	! 
! 	148.DINFOR 
! 	! 
! 	! 	1 48 X 4i ! 	U 	1(2,54) (52) 
! 	! 

154.RECURSO 	! 54 X 

!RECURSOS!55.SUFICIENTE! 55 X 
!-- 	 

! 	 ! 55 X 
!________!_____________!___ 

156.CONTI. MAT! 56 X 
!MANU- 	 ! 	!--- 	 

157.DOC. ANT. ! 57 X 
!TEACIO ! 

159.PREVENTIVA! 59 X 

- -! 

- -! 

!SEGO- 
! 

!RANcA 

+- 

!62.COPIA SEQ.! 62 X 6 	! OUT-0 !(29,83) (11) 	 !(2,86) ((01) 	!(1,21) SEM REL 

1 (1,19) SEM REL 	!(4,21) (52) 

1 (1,19) SEW REL 	!(3,16) (III) 

1(1,81) SEM REL 	!(1,13) SEM REL 
-! -- 	 !-- 	 -! 

!(1,1041 SEM REL 
	

1(1,95) SEM REL 
	! -1-- 	 !- 

MA) SEM REL 	!(1,11) SEM REL 
-------------------------+ 

!63.ACESSO 
	

! 63 X 6 	! QUI-0 1(7,91) (11) 
!-- 	- !- 	-!-- 

	

!66.SOFTWARE ! 66 X 6 	! QUI-0 !(2,44) SEA REL 

	

! 66 X 7 	! QUI-0 !(3,67) SEM REL 
	!- 	! 	 

!67.DADOS 
	

! 67 X 6 	! QUI-11 !(5,421 (52) 

	

!68.ARQ. TRAI.! 68 X 6 
	

! QUI-0 !(33,38) (12) 
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	4 
! 	Pa - 1ES1AOEN (174) 

! 	IF CONTROLS (76) 	! 6F EXF.(114) 	! 

! 	! 	I 	PRE - TESTAE)! (478) 
! 	 ! 	 1  !ESTE 

RUH ! VARIAVEL ! REL430 ! 	 ! 

 

 

 

I EMT. USU4(106 (35i) I Kb) USUARIDS ()27) I 
Mill0(17) 1  U0110(53) IUSUAII0(i6i) (1) 1  

    

WTI- 1 3.6 RD 	I 3 X i6 I GUI-0 1 (ii,91) (51) 	I 	 1 (1,11)SEM REL I(0,11)SEN REL 1 (0,11)SEN REL 

	

------ 	-1 	-1 	_ 	_ ----- 
FICACAO! 	! 3 X 17 ! GUI -0 ! 	 !(11,0)SEN REL !(6,16)SEA REL I 

!(6,11)SEN REL !(0,29)SEM REL !(1,17)SEN REL !8.11iSUP ! 8Xii 	-I U36,19) (i2) 	! 
! 	(1,3,51 ! 

!i0.KETA ! 11 X 28 WI-0 !(22,38) 	(IX) ! 1 (1,11)SEM REL 	!(3,17)SEM REL 	!(1,11)SEN RE). 
!GE 	(1,3) ! -!-- ! -!-- 	!- 	  

U (2,]) ! II 1 21 0014 !(21,301(111 ! I(11N)SEM REL 	!(3 1 151SEN REL 	!(1,67)SEM REL 

. ! 
! 11 X 27 ! t/U !(1,57)SEM REL (t)! !(22,1)SEM REL/U!(1,28)SEN REL/UM,74)SEN REL/U 

! 11 X 28 I t/U 1(11,9) 	(II) (t)! !(22,1)SEM REL/U!(-1,54)SEAREL/U!(1,28)(1IMU) 
1---------- 1 ----__! !-- --! 	! 	_- 

!11.PROBLEMA! 11 X 22 	! t/U !(1,58)SEM REL (t)! !(21,1)SEM REL/U1(89,5)SEM REL/U!(2,45)(22)(U) 
!GE (3,6) 	! ---- -- -- - -I - ! 	-!-- -- !- 	 --! 
!GC (1,6) 	! 11 X 23 	! tN !(1,14)SEM REL (t)! !(21,1)SEN REL/U!(114,5)SEM REL !(3,19)(1I)(U) 

! (2,3,6) ! 	!- 
! 11 X 23 	! 0UI-0 !(1,11)SEM REL ! !(1,11)SEM REL 	!(1,11)SEN REL 	!(11,43)(5I) 

! 11 X 22 	! 0UI-0 !(18,18)(1I) ! !(1,11)SEM REL 	!(1,011SEM REL 	!(1,11)SEA REL 

16.USU4RIA ! 16 X 17 	! QUI -0 ! 1 (61,23)(12) !(1,11)SEN REL 	! 	 I 

17.P0 i USU! 17 X 49 	! QUI-0 ! !(1,11)SEM REL !(1,11)SEM REL 	I 	 I 
(1,3) 	! 	! I I I 	! 	 1 

--'-1 	! 	-1- ! --1 --1- 	-! 	 --! 	 
PESSOAL 4. PESSOAL ! 4 X 6 	! CORREL !(1,75)(1I) 	!(1,78)(1I) 	!(1,83)(1I) 	!(1,75)(12) 	!(1,76)(121 

!POSITIVO HOOERADO !POSITIVO NO0ERA00 !POSITIVO PERF. !POS)TIVO MOD. !POSITIVO MOD. 

6.TREINADO I 6 X 2 	! CORREL I(1,19)(11I) 	I( -1,15)SEM REL 
IPOS.TEND.AUSiSCIA I 

18.HABILI- I 18 X 2 ! CORREL I( -1,64)S9 REL 	!(-0,21)SEA REL 
Taco 	 1 

I 1  

H11,49)(52) 
IPOS.MODEIADO 

!(1,11) 
!SEM REL 

. 	! 	 

!(1,17) 	!(1,14) 
!SEM RELACIO 	!SEM REL 

41,28)(51) POS.I(1,13) 
IC/TEND.AUSiNCIAISEN REL 

 

  

! 18 x 19 

19.EFETIVO ! 19 X 2 

!- 
! 19 X 21 

! CORREL 

! CORREL 

! CORREL 

I(1,71)(1I) 
IPOSITIVO MODERADO 

!(-0,311(12) 
INEG.TEND.AUSiNCIA 

1 (1,71)(111 
!POSITIVO MODERADO 

I 	 1 (1,11) 	I(1,69)(1I) 	1 (1,67)(11) 
I 	 !SEM REL 	!POSITIVO MOD. !POSITIVO NOD. 
I--- 	 --I - 	--I- 	--I- 	-- I 
I 	 1 (1,11) 	I(1,16)AUSiNCIA 1 (4,111 	! 
I 	 I SEM REL 	I SEM REL 	!SEM REL 	I 
I-- 	 --I- 	--I- 	 I 	---I 
I 	 1  (11,11) 	1 (1,75)111) 	1 3,61)(11) 	1  
I 	 I SEM REL 	!POSITIVO MOD. !POSITIVO MOD. 	I 
_---____-___------__---------_________________ __-___________________-+ 

    



ANEXO 8 - BUSCA DE RELAOES ENTRE VARIAVEIS: SEgbES USUARIAS 
(continua0o) 
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! 	! 	! PIE - TESTAE (478) 	 ,65 - TESTAE)! 
! 	 TESTS ! - 	 -!- 

	

! 6111,0 ! VARI6UEl ! 1E100 ! 	! 	 ! 	V CONTROLS (70) 
I 	! 	IESTALINURE1351) 
! 	! 	! 	! 	 USUA110(17)! USU41I0(53) !USUAII0(111) (I)! 

!------------! 
!ECM-IMRE ! 37 X 16 ! QUI-8 !(131,68)(1l) 	 Awe la !(1,11)SEM REL !(1 1 11)E1 EL 
!two ! 	 ! 

! 	! 
15.CURS0 	5 X 18 ! t/U 	!(2,83)(1I) 	(t) 
	! 	! 

!7.SIFORTE 	1 X 38 ! QUI -0 !(9,48)(11) 
- 	-!-- 	! 	 

1 131 	1111110 1(11,1E11) 

!9.PROGTRA11 	9 X 12 I GUI-0 1 (1,19)SEN 1E1 
I 	!  

!(31)501 REL(U) !(-2,191(331 O)!(1,11)SEN REL(U) 

!(1,11)SE1( 11E1 111,35/SEN REL 1(1,36)SEN REL 
--! 

'UMP !IKE 
I 	I 	I 
!(1,58)SEN REL !(2,381SEN REL !(59,36) (11) 

	

ATIVI- 1 12.CONTATO I 12 X 31 ! GUI-0 1 (139,28)(11) 	 I(1,11)SEN REL 1 (6,34)(51) 	1 (1,19)SEN REl 

	

VIDADES!14.AVALIA ! 14 X 31 I 001-0 1 (48,93)(11) 	 1 (1,11)SEN REL 1 (1,171SEN REL I(2,21)SEN /EL 
_ _ _ _ -1 _ 	------------ 	 -- 	 ---I- 

	

1 21.1RIENTA 121 X 31 I QUI -0 1 (276,74)(11) 	 1 (1,11)SEN REL !(15,231(111 	!(4,12)(51) 
I 	I 	I 	1  
1 21.PESSOA I 21 X25 ! till 	1 (1,93)0 11E1 (t) 
! 	DIA 	I 	! 	! 
I 	I- 	--I-- 	-- -I - 	__ _ 

!22.DURA-EXPI 22 X23 I CORREL 1 (1,11)SEM REL 
I 	! 	I 	! 
I 	! 	! 	I 
1 23.FORA-EXP! 23 X 24 ! CORREL !(1,28)(11) 
I 	! 	I 	INEO.TEND.AUSIINCIA 
I 	I 	!- --I- 	 _ 

I24.MNT ARO I 24 X22 I MIRE 1 (1,311(11) 
! USU 	I 	I 	IPOS.TEM.AiliiNCIA 
I 	I 	1 	I 
I 	I- 	 I 	  
1 25.101NA 	1 25 X 16 I OUI -0 1 (91,57)(11) 
	I-- 	I 	 

1 36.CONARA I 36 X29 ! 001 -0 1 (8,251(11) 

SOFT- 1 27.11TERNO I 27 X 28 
	

CORREL !(1,39)(11) 
IPOS.TEND.1WERADO 

WARE 

!(1,11) 	(U) !(1,97) 	(U) !(-1,57)(11) (U) 
! SEN 1E1 	!SEN REL 	! 

--! 
1(1,11)SEN REL !(1,41)(11) POS. 

! 110DERADO FRACO 

!(0,11)SEN REL 

1 (1,29)(51) 
!POSITIVO TEND. 
IAUSiNCIA 

-I - - 
1 (1,11)SEN REL 

!(1,71)SEN REL 

!(1,14)SEA REL 
• 

!(1,46)(11) POS. 
! NODERADO HMCO 

1(1,21)(51) 
!POSITIVO TEND. 
!AUSIXIA 

41,11)SEN REL 

!(1,62)SEN REL 

1 (1,50)(11) 
!POSITIVO 
INODERADO FRACO 

28.11TERNO I 28 X 9 	It 	1 (19,411(11) 
A 	I 	 

I 28 X 9 	I U 	1 (11,07)(51) 
--1 	 

1 32.ESTUDO 	32 X 12 IOUI -0 H4,21/(51) 

        

   

!(15,1)SEN REL !(1,16)SEN REL 
!-- 
!(1,11)SEM REL !(1,42)SEN REL 

!(-1,19)SEN REL 

!(1,11)SEM REL 	! 

   



APtND I CE 

1.46 

HANUAL DE MIDUCAO TfOICO-ADMINISTRATIVA 

(1) Par se tratar de document° especifica, a ca ratio du Apand:ce a separada da nureracit' ■ 

currida da disscrtacia. Una vez que fai utAizado coaa imstraneato da experimentaao, 

foi elabarado can iadice prCprio. 
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Este é um trabalho elaborado pelo Centro de Infor16tica de Porto 
Alegre (C Infor 3). 

NO momenta em que comeeam a ser implantadas as atiodades inter- 

nas de informatica em nossas organizacr!tes mil iiaret, ouando ainda 
severa escassez de pessoal especializado; ha poucos, ou quase nenhum, 

docu0Pnto5 muiudp essas atividades. Mum momenta em que se torna as~ 
piracgo 	impulsionar a utiliZacg0 da in1orm .citica em beit;icio d 	sim- 
Plificacao, da rapidez e do rendimento das atividades meio de nossas 

nm, dui 	olor I0ecti0An1 O trOmho 11) resentado pelo C Infor 3. 

ki um VADE-MECUM. 

Para as Se0es de Informatica das organizac3es militares do Exer- 

c i to . 

Busca orienti-las em suas atividades de informatica, no emprego 
dos parcos recursos disponiveis no uso de microcomputador. 

Todos os aspectos correntes, referentes ao uso diario da maquina, 
aos metodos e processos de trabalho, aos cuidados e ao zelo pelo ser-
vico e pelo material, sgo aqui tratados cool propriedade, de maneira 
clara e objetiva, elucidando ddvidas e guiando o usuario na obtencgo 
dos objetivos desejados. 

Brasilia-OF, 	fevereiro de 1988 

-------------------------------------------------- 

Gen Bda ANTONIO SEBASTI40 LEONEL GOMES MARSIGLIA 

Diretor de Informatica 



MENSAGEM 
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"Nunca olhe para medidas isoladas, olhe para medidas mdltiplas..! 

peter F. Drucker 
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4 
nos OM • ••• 	  

00 

VADE •- MECUM das Secoes de Informatica 

APRESENTAc40 

ODJETIVO 

Padronizar as atividades dos Elementos Estruturais de Informitica no 

imbito do Minist6rio do Exercito. 

Permitir a instrumentalizacgo das Sec3es de informatica dos Tipos 1,II 
C Ill (Sec Info), 	propiciando urn maior :rail de padronizacgo, Hi nami 

- 
zacao e interaco, 	nn IIIICIo quanto na conclu•o 	ativimi41 
A estrutura, organizat;ao e o funcionamento das Sec Info sgo aqui abor•
dados visando transmitir ao usuario, de forma geral, as Peculiaridades 
que envolvem as atividades na area de processamento automatico de da-
dos. 

ABIRANGFIACIA 

Configuracgo "STAND-ALONE": 

- microcomputador 8/16 bits, monousuario, instalado isoladamente; 

Configuracgo em "RIDE LOCAL": 

8/16 bits, micro multiusuario, com 4 a 8 terminals e 

- 16/32 bits, micro multiusuario, com 8, 16 ou 24 terminals. 

ADORDAGEM DO CONTEUDO 

o contelido 	foi distribuido visando facilitar a consulta, atraves de 
uma organ i zacgo alfabStica dos assuntos. 

A abordagem se da atraves de: 

I - '.ima introducgo; 

II - um desenvolvimento, onde sgo abordados, em ordem alfab6ti-
ca, os assuntos pertinentes a area de atuacgo e 

III - um encerramento,onde sgo apresentados al guns ap&ndices com: 

A - Bibliografia de Refer:.incia para. Estudo e 
13 - Olossario de Termos Tecnicos e Conce I tos Basicos mais 

utilizados na area de Informatica. 
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A rapidez e a complexidade com que se apresenfam novas situacots t 
problemas,levam•nos a concepcao e utilizacao de ferramentas cada vex 
mais eficazes, na busca de soluc3es imediatas e precisas. 

Contudo, devemos preservar a importancia da nossa identidade de ser 

humano, utilizando a miquina coma instrumento de otimizacgo da nossa 
atividade, direcionando o pensamento e o es.Porco na busca de condices 

melhores para toda instituicao. 

i. A OPcil;40 PELO COMPUTADOR 	ROMPENDO 0 DESAFIO 

A chegada do microcomputador na sua OM tern certamente um contorno 
todo pr6prio; porem, algumas pecul iar idades sao comuns a todos Os que 

enfrentam essa situacao. 

Plantar a semente da automacao clan atividades nao 	tarefa para um 
ou dois dias:leva algum tempo. Por isso, ao receb•r seu equipamento, 
tome logo as providencias para sua instalacao; pais s.:  assim podera 

saber que desafio tera de enfrentar. 

0 desafio de romper o 'rnisterio" e a 'dificuldade' ester diretamente 
ligado a compreensao, desde o inicio, do valor e da importancia da sua 
atividade no todo da organizacao; e, sobretudo, uma 'atividade - meio' e 

dai a sua grande missao: apoiar a todos, indistintamente. 

Atraves deste referencia?, e com a correta observancia das normas 
existentes, a sua Sec Info ira real izar com mais seguranca e clareza o 
seu trabalho bem como, coin o tempo, notary que 'queimou algumas eta"' 

pas'. 
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2. 0 PLANO DE INFORWICA DO EXOCITO 

A Informitica esti mudando a: 

- adminish-acgo militar, 

- estrategia, 
- tecnica op•racional e 
- doutrina. 

Um dos seus objet i vos c proporc i onar aos diferentes escal3es de co- 
mando, euporte de informitica capaz de prover inforffiaaes oportunas, 
confiaveis, eficientes e adeguadas ao planejamento, a tomada de deci-
Sa0 e ao controle das atividades dosses escal3es. 

?ressuposto bsico 

- as tecnicas sgo atividades-meio que atendem 	atividade- fim. 

0 equipamento de dotacao da OM servira para: 

- atender as suns necessidades internas e 
- para permitir o acesso aos bancos de dados gerais e regio-
nals do SINFEX, a fim de possibilitar consultas e atualiza- 
aes "on - line". 

Os eguipamentos sergo de 0 e/ou 16 bits, ou ainda de 32 bits, mo-
nousuario ou multiusuario e sergo utilizados em tr&s fases: 

- funcionamento isolado (stand-alone); 
- comunicacao de dados (como terminal); 
- processamento em rode local. 

m6dulos estruturais terao as seguintes caracteristicas: 

! 	Elemento Estrutural 	Enquadramento 	! Abrangincia 	! 	Equipamento 

! 	Sec Info - Tipo I 	EM/OM OM=Cmdo Mil area! 	SMC Com 8/16/24 	! 
OM Log(SU a 	! 	terminals 	! 

Btl) 
! 	Sec 	Info - Tipo II 	Pel Cmdo/ OM=8t1-Cmdo DE 	! MC multiusuirio 	! 

Cia Cmdo/OM 80A-AD ! 	4/8 	terminals 	! 
Se; Info - Tipo III 	. Pel Cmdo/OM OM=SU independ. 	! MC 	monousuirio ! 

A I) In for 	coin esse plano, tee Como meta criar condic6es para que 
se tenha, a curto prazo: 

- a substituicao de procedimentos convencionais e de 
arguivos fisicos, por rot i nas automatizadas e arma-
zenamento em melon magneticos, 

- uma rapida recuperacao das informac3es e 

- ainda, de transfer&ncia eletr8nica de dados. 

Os 
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II. DESENVOLVIMENTO 

1 - ACESSO 'AS INSTALAC6ES 

As instalac3es da Sec Info so de accsso restrito, sendo que deve-
ra ser observado o seguinte: 

- pessoal da Sec InTo: 	acesso livrei 

- tknicos de manutencao: 

	

	somente acompanhado por 

element° da Sec Info; 

I 	I 	I 
- usuario final: 	 corn a devida autorizacaG, 

para operas somente seus 

sistemas e arquivos; 

- 'candidatos .  a usuario: 

	

	somente acompanhado por 

elemento da Sec Info. 

Esse assunto é tratado nos itens 4. e 5. das Normas para Uso de 
Microcomputadores (ver item 2B-Documentacao de Refer&ncia) e no item 
79 - Seguranca. 
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2 - ADMINISTRAC40 

A conducgo de uMa SeC Info sera bin sucedida pelo seu suporte tic- 
nico-administrativo. 

A administracio das atividades dove ser muito dinimica, uma vez 
que Codas as atividadm th, cada vez mais, necessidades de toda or- 
dem,sempre com premes ncia de tempo. 

A coordenacgo é um fator essencial para o atendimento dessas ne• 
cessidades, principalmente no sentido de; 

evitar dispersgo de recursos (humanos, hardware,software e ou•
tros), e 

concentrar esforcos sobre os objetivos pre -estabelecidos. 

Ni COndUa4 S15 S g ividades,deve haver constants atencao para: 

nivel 6timo de produtividade - analise custo x beneficio 
efici&ncia dos sistemas 	 maxima automacgo 
maxima comunicacgo 	 objetividade 

Com a automacao das atividades, onde ocorre um entrelacamento da 
administracgo com informatica e comunicac3es, ha um processo de mudan•
ca dentro das sec6es/set ores, onde tres componentes devem ser conside-
rados: 

.a tecnologia (sempre em evolucgo)i 

.o elemento humano (onde se necessita um trabalho de sensibili•
zacgo da cultura, modificando seu comportamento e treinando-o para Po -
tencializar toda sua capacidade criativa) c 

.a pr$pria secgo/setor. 

uma area com permanentes novidades e que envolve diversas ativi-
dades, porem um treinam•nto adequado, nos diversos niveis, pode ser o 
fator diferencial entre o sucesso e o fracasso de um programa de auto-
macao. 

3 - APERFEICOAMENTO DE PESSOAL. 

VIDE 33 - FORMAC40 DE RECURSOS HUMANOS 

4 - APLICATIVOS ESPECiFICOS 

VIDE 02 - SISTEMAS INTERNOS 

5 - ASSISTgiNCIA Te:CNICA 

VIDE 50 - MANUTENCM DO EQUIPAMENTO 

12 
6 	ATIVIDADES (DISTRIOUICZO) 

A distribuicgo das atividades inerentes a Sec Info refletiri: 

na produtividade e 
- na satisfacgo dos integrantes do setor. 

Na distribuigao interna de atividades, abaixo proposta, dove vigo•

rar o carater de cobertura de responsabilidades, em garantia da flexi- 
bilidade, sequranca, espirito de equipe e objetividade que devem nor•
tear a conduggo dos trabalhos da Sec Info; devendo ser estabelecida 
prioridade (i,2,3) para cada tarefa, de acordo com a existencia de 
Pessoal. 

As atividades sao, ainda, abordadas nos itens 34 -FunOes e 84 - 

Tarefas Periaicas. 

Wen DE NSTRIBWO MEM DE ATIVIDADES 

! 	ATIUIDADE 	1 	ENCARREGADO 

+- 

! 	 ! 	 ! 	SE; INFO TIPO I 	 TIPO II ! III 

! 	 I 	
lop. 	  

! 	TiTULO 	! 	ESPECIFICACAD 	! C H E F I A ! 	GRUPO TeCNICO 	CHIOP!OP! 	! ! 

! 	 ! 	 !  	! 	!T !DIG!OP!DI6 

! 	 ! 	 !CH!S8!AUX!SV !AN.!AN.!PROG!OP.!OP.!DIG!SV!OPHIC!R ! 	! ! 
! 	 ! 	 ! 	!CH!ADPOGR !SUP!SIS! 	!SMC!TRII! 	iui 	I 	in I 	i 	i 

!- 	!- 	 !--!--!---!---!---!---!----!---!---!---!--!--!--!--!---!--!--- 

U.Selecio de 	!- entrevista e parecer 	1 1 	1 	1 	 1111 

! Pessoal 	!- definicio funcio 	 ! 	' 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1111 

! 	 !- decisio contrato/convocacio 	! I  	 I 1111 

! 	 !- efetivacio contrato/convoc. 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	! 	1 

I 	 ! 	 I 	1 	t 	 I 	I 	I 	1 	1 

!2.Alocacip 	!- ea tarefas e atividades 	! 1 	 1 I 	! 1 

! de Pessoal 	!- concessio licencas e ferias 	i I  	 I 1111 

! 	 !- autorizac6es" 	diversas 	! 1 	 1 1 	! 1 

! 	 !- escala de servico 	 ! 	I 	 I 	I 	I 	! 	1 

! 	 ! 	 1 	1 	1 	 1 	I 	I 	1 

!3.Conceito de 	!- avaliacio 	 1 	I 	1 	1 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	I 	I 

I 	Pessoal 	I- pr000sta 	 1 	1 	 1 	! 	1 	I 	t 	I 	1 	1 	1 	I 	1 

1 	 !- aprovaao 	 ! 	1 	 1 	1 	 1 	1 	I 	I 	11 

! 	 !- efetivacio 	 ! 	1 	 1 	I 	 ! 	I 	! 	1 
I 	 ! 	 1 	1 	1 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	1 

!4.Treinamento 	!- planejamento 	 ! 1 	 I 	1 	 t I 	1 I 

! de Pessoal 	!- aprovacio 	 t I 	I 	I 	 11'1 

I 	 1 -  indicacio 	 1 	1 	 ! 	1 	 1111 

1 	 !- execucio 	 ! 	I 	 I 	1 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	1 

1 	 1 	 I 	I 	 I 	1 	 1 	1 	1 	1 

1 5,Aaoliacio e 	!- planejasento 	 ! 1 	 1 	1 	 1 1 	! I 

1 SaStitilia0 1 -  aprovacio 	 1 1 	 1 	1 	 1 1 	! 1 

! de Pessoal 	!- indicacio 	 1 	I 	 1 	: 	 III! 

! 	 !- exec:Kip 	 ! 	! 	I 	I 	I 	I 	ilit 

I 	 1 	1 	I 	I 	1 	I 	! 	! 	 1 	1 	1 	I 

!diegistro e 	!- aanutencio de registros 	I I 	 I 	1 	1 	1 	I I I I 	! I 

! Controle 	!- controles diversos 	! 1 	 1 	! 	1 	1 	II!!  

! 	Funcional 	! 	 i 	i 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	 iiii 

!1.Uso do 	!- estabelecilento de novas 	1 ! 	! 	1 	 1111  

! Hardware, 	!- aprovacio 	 1 	I 	I 	I 	I 	I 	 1111 

! Instaliats e !- controle uso/acesso ao eqpto.! I I 	I 	I 	I 	1 	 iiii 

! 	Equipailentas ! 	 1 	1 	I 	 I 	I 	 1 	1 	1 	I 
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A 

6 - ATIVIDADES (DISTRIBUI0,0) 

distribuicao das atividades inerentes a Sec Info refletiri: 
na produtividade e 

- na satisfacao dos integrantes do setor. 
Na distribuicao interna de atividades, abaixo proposta, deve vigo-

rar o carter de cobertura de responsabilidades, em garantia da flexi-
bilidade, seguranca, espirito de equipe e objetividade gue devem nor-

tear a conducao dos trabalhos da Sec Info; devendo ser estabelecida 
prioridade (1,2,3) para cada tarefa, de acordo corn a exist&ncia de 
pessoal. 

As atividades sac), ainda, abordadas nos itens 34 - F unc3es e 84 - 
Tarefas Peri6dicas. 

QUADRO DE DISTRIBUI;10 INTERNA DE ATIVIDADES 

! 	ATIVIDADE 	 ENCARREGADO 
f 	  
! 	! 	 SE; 	INFO 	TIPO 	I 	! 	TIPO 	II 	! 	III 
! 	! 	 1  

AD ! 	TiT610 ESPECIFICAC 	CHEF IA 	GRUPO 	TgCNICO 	!CH!OP!OP! 	! 	! 
!   ! 	! 

	
IT 	!DIGIOP!DIO 

! 	 CiPSO!AUX!SV !AN.!AN.!PROPOP.!0?.!DIG!SIPOP!MC!R 	! 	! 	! 
! 	 I 	!CIVADNIGR 	!SUP!SIS! 	!SKC!TRM! 	!GU 	' 	ill  
! 	-! 	  
li.Selecio de 	!- entrevista e parecer 	11  I III 1111 

! 	Pessoal 	!- definiao funcio 	 1 	I  III 1111 

1 !- decisio contrato/convocacio 	11  III 11  I I I I  I I 11 

! 	 !- efetivacio contrato/convoc. 	1 	1  I III I I  I I 1111 

1 	 ! 	
1 	1 I 11 I II 1111 

!2.Alocacio 11  !- en tarefas e atividades 11 1111 

! 	de PessoalI- concessio licencas e ferias 	11  I 111  11 

! 	 !- autorizacks diversas 	11  11 1111 

! 	 !- escala de servico 	 11  11 1111 

! 	 ! 	 11  11 1111 

!3.Conceito de 	!- avaliaao 	 ! 	I  t 1 I I I 1 

! 	Pessoal 	!- proposta 	 ! 	1  11 I  11 1111 

1 	 !- aprovaao 	 11  liii 11 1111 

1 	 !- efetivaao 	 ■ 	1  1 1 i 1 I 	1 1 	1 

! 	 t 	 ! 	! 1 ! ! 	! ! 	! 

!4.Treinamento 	 11  1 - planejawento 11 I 	I t 	1 

! 	de Pessoal 	!- aprovaao 	 ! 	1 I I 1 I 

! 	 !- 	indicacio 	 11  1 I  I I I 1111 

1 	 !- execgio 	 i 	t  1111 

! 	 ! 	 11  1111 

1 5,Ampliacio e 	!- planejamento 	 11  I I I I 111 

! 	Substituido 	!- aprovacio  

! 	de Pessoal 	!- indicaao 	 ! 	1  11 1 111 

! 	 !- execuao 	 11  I 11 I 11 I 1111 

! 	 ! 	 11  11 11 1111 

!6.RegiStr0 e 	!- sanutencio de registros 	11  1111 1111 

! 	Controle 	!- controles diversos 	 ! I 1111 I  I  I 1111 

! 	Funcional 	! 	 11  I 1111 1111 

U.Ilso do 	!- estabelecimento de florins 	I ! 	1  1111 1111 

! 	Hardware, 	!- aprovaao 	 I 1 	i  i 1 1 ! 1 	I 1 	1 

! 	Instalgaes e !- controle vso/acesso ao eqpto.! 	11  1 1111 11 11 

! 	Equipasentos 	! 	 1 	! 	1  11111 i I  1111 
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NANO Of DISTRIDUICID WEIN DE ATIUIDADEC 
- —+ 

ATIVIDADE 	 ENCARREGADO 
	 --+ 

SE; INFO TIPO I 	! TIPO II ! III 

! 	TiTULD 	! 	EspEcificApo 	!CHEFIA! 	GRUPO 	TiCNIG0 	!GN!OP!OP! 	! 	 ! 

	  ! 	 ! 	!T! 	! 	! 
!Cii!SO!AUX!SY !AN.!AN.!PROG!OP.!OP.!DIG!SV!GPRIC!R 	!DIS!OP!DIO 
! !CH!ADM!GR !SUNSIS! ISMCITRMI  !Gil 	IN  

! ---------------- ! ------------------------------- 
!8.Modificacio 	!- levantatento de necessidades !!!!!! 11 	I 	'III 

! 	ou Aipliacio 	!- aprovacio do levantatento 

! 	de Hardware 	!- solicitacio de propostas 

I 	1 	I 	I 	1 

	

tli 	11  
!- julgamento tecnico 11 	I 	11 1 	I 	I  I 	I 	I 	I 	I 	!  
!- aprovacio do julgamento III 	II 1 	1 	1111 

I -  contratyo 111111 1111 

!- projeto de instalaao 111111 1111 

!- controle de instalacio 111111 1 	1111 

11[111 1111 

!9.Conservacio e !- controle e lanutencio 111111 1111 

! 	Manutencio de !- acionamento do fahricante 111111 1 	1111 

! 	Hardware 	!- controle dos consertos 111111 1111 

!- registro do defeito/conserto 11 	 I 	1 11 	I 	1111 

I- avaliecio de performance II 	 11 1 	1 	1 	1111 

1 1 	 11 11111 

!if.Manuais Ticn.!- manutencio e atualizacio 11 	 II I 	I 	I 	1111 

! 	de Hardware 	! 11 	 1 	I I 	1111 

II 	 II 11 	11 

!11.Segurance 	!- encarregado II 	 I 	I 1111 

! 	(Soft/Hard) 	! II 	 11 1111 

11 	 11 I 	11111 

!12.Expansio ou 	!-verificacio de necessidades II 	 I 	I I 	I 	1111 

! 	Implantacio 	!-avaliacio de caracteristicas 11 	 I 	1 I 	I 	11 	II 

! 	de Software 	!-decisio de implanter II 	 II I 	I 	I 1111  

!-determinacio de prioridade 11 	 1 	I I 	1 	I  1 	1 	1 	11 	11 

!-implantaao 11 	 II 1111 

Havaliagio de performance 11 	 I 	1 1111 

Hdocumentack 11 	 11 1111 

11 	 I 	I III 	II 

!13.Controle de 	!-atualizacio II 	 11 I 	111 	II 

! 	Funcionamento!-Ianutencio de sistems II 	 I 	I 11111 

! 	do Software 	!-entrada de dados 11 	i 	I 	II 1111 

II 	I 	I 	1 	I 1111 

!14.Manuais Tecn.!-sanutencio e atualizacio II 	 I 	I 1111 

! 	de Software 	! 11 	 11  II 	II 

11 	 11 11 	11 

!15.Saida de 	!-verificacio,preparacio,distri - II 	 I 	I 1111 

! 	Documentos 	! buicio,devolucio,armazenamento 11 	 11 II 	11 

II 	 11 1111 

11 	 11 111111 

!16.0peracio do 	!-cronograma de utilizacio II 	 II 1111 	11 

! 	Equipamento 	!-execucio: - manutencio II 	I 	I 	II 111111 

- atualizacio 11 	 11 1111 	II 

- 	implantacio II 	I 	11 1!11 	II 

- copia seguranca II 	 11 111111 

- emissio relatOrios. II 	 I 	I 11II 	II 



1.4 
-------------------- ------------------+ 

I 	 ODADRO DE DISIRIBUI;10 INTERNA DE ATIVIDADES 	 ! 
+- 	 _ 	 — + 
I 	ATIVIDADE 	! 	ENCARREGADO 	 ! 
4-- 	  -.............__-_______-_----..-------------...............-.4 

! 	ESPECIFICA;a0 

! 	SE; MN TIPO I 	! TIPO II ! III ! 
!-- 
!CNEFIA ! 	GRUPO TiCNICO 	!CN!0?!0?! 	! ! 	! 
!-- 	 ! 	! 	! T ! 	! 	! 	! 

!ANJAH.011001.!OVIDIGINIGPIMCIP !MIMING! 
! 	!CH!A1111!GR !SOP!SIS! 	ISMCITIMI 	!CR 	I 	IM  

!ILAtividades de!- apresentacio de necessidades 
! 	Naturezas Di-!- aprovacio 

versas(ant, 	!- execuSiO 

! 	caostrtolecl! -  itualiatio 

18.Aquisisio de !- definisio de quantidade e es- 

1 1  

11  

11  

11  

11  

11 

1 1 

1 1 

11 

11!  11111 	f 

1 	1 	1 	111 

1111 

1111  

11111111 

111 1 1 

! 	Material 	! 	pecificacGes II  II 1 	1 	1 	1111! 

!- aprovasio I I 1 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
encaminhamemto I 	I  I I I I 	I 	I 	I 	1 	I 	I 

I- execuao 11  11 I 	1 1111  

!- controle de qualidade e rece- 11 11111  

! 	biaento II  III I 	I 	I 	I 	! 

!19.Estocages 	!- arlizenasento III 1 	I 	I 	I 	! 

! 	de Material 	!- distribuisio II  III 11111  

! 	(PD e exp.) 	!- controle de estoque 11  111 11111 

II  III I 	I 	111111 

!21.Interligasio !- Cot Otl II  I 111 IIII!  

! 	ca o Escalio!- Ch C Infor/Regional 11  III 1 	1 	I 	I 	! 

! 	Superior 	!- Dir Infor 
1 11111  

-4 

7 - AT1iALIZAC40 DE DADOS (ARQUIVOS) 

a atividade que dita a dinamica funcional do setor: 

- a apresentaao do primeiro trabalho ira determinar outras tan•
tas utilizac3es do equipamento Para a alteracao/inclusao/exclusao de 
informac3es. 

Requer um controle rigido, principalmente no inicio das ativida-
des, o que regrara a pr6pria distribuicao de horarios para utilizacao 
do equipamento (ver item 91). 

Em algumas ocasi3es, o setor enfrentara a barreira do Usuario Fi-
nal (ver item 90), porem devera se restringir as normas e ❑ etas esta•
belecidas e cobrar a atualizacao/manutencao das informac3es par parte 
daquele, sem a que as atividades ficarao prejudicadas, uma vez que -"a 
situacgo atualizada de todas os Sistemas Internos" deve ser a objet ivo 
do nosso setor. 

Para tal, o elemento encarregado dessa tarefa podera ter um con-
trole do tipo planilha ou de um quadro mural, com os dados abaixo 

! USU4RIO ! AROUIVO ! DISOLIETE ! ULTIMA ATUALIZACZO ! PERIODICIDADE! 
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- AUDITORIA DE SISTEMAS 

Objetiva verificar, analisar e medir: 

- a seguranca e a integridade dos dados; 

0 nivel de sat isfacao do usuario; 
- a qualidade dos produtos; 

- a economicidade dos sistemas C 

- a padronizacao dos procedimentos de operacao e de 
desenvolvimento de sistemas. 

uma atividade que se tornari, cada vez mais, componente funda-
mental da organizacgo para: 

- estabelecer um padr rao de verificacao e acompanh amento, 
- preocup ar-se corn os aspectos relacionados a seguranca,integri-

dade e confidencialidade das informacrlies. 

Abrang&ncia: 

- Aspectos Fisicos 
. Acesso a instalacao 

• Acesso ao equipamento 
• Utilizacao do equipamento 
. Utilizacao dos programas/sistemas 
• Doc ►mentacao dos programas/sistemas 
. Alterac6es efetuadas nos programas/sistemas 
▪ Destino final dos relat6rios de saida 

- Aspectos L6gicos 
• Aplicac3es desenvolvidas 
. Avaliar procedimentos,objetivos,etc. 

Funcao da Auditoria: 

- avaliar os Controles Internos,todos os metodos e procedimentos 
adotados pela organizacao para assegurar: 
. a salvaguarda do materialleguipamentos/instalac3es, 

. a integridade, confiabilidade, privacidade e disponibilidade 

dos dados e informac3es, 
. promover a efici&ncia e a eficacia administrativa e 

. a aderenc i a aos Padres preconizados. 

Consistira na permanente validagao e catalogacao dos Sistemas In-

ternos e, tambem, na seguranca dos equipamentos e efetividade da sua 
manutengao. 

A esse respeito, ver o item 79 - Seguranca e, ainda, O Anexo 

'E .  (Seguranqa) e a Anexo ° L* (Auditoria) do Plano de Inforiv4tica do 
Ex6rcito. 

9 - AUTOMAC'40 DE ATIVIDADES 

VIDE 54 - MISSU PRINCIPAL 

10 - BACKUP 

VIDE 23 - CdPIA DE SEGURANO 
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Ai - I3IBLIOTECA 

A obtencgo de informa0es de forma rapida s6 6 possivel pressu-
pondo-se Pontes de consulta organizadas. 

No sentido de informac6es automatizadas, ver item 26 - DISOUETES. 

Ahordamos aqui as informa0es relativas a documentos. 

A atividade da Sec Info envolve, desde o inicio, a manipulacao de 
manuals e documentos tecnicos e deverii criar condic3es de: 

- receber revistas e/ou jornais C 

- adquirir livros. 

Isso propiciarzi uma ma i or facilidade de atualizacgo ao scu pes-

soal; alem de ser um fator de motivacgo. 

Deve-se determinar, desde o inicio, um local adequado Para a 
guarda/disposiggo desse material, hem como um controle (catglogo) do 
mesmo por tipo (documentos, livros, manuals, revistas, jornais). 

0 Apendice "A' apresenta uma hibliografia, coma referencia Para 
estudo. 

Fonte bibliogrifica organizada (catalogada, centralizada) 
e controlada a fonte permanente e ao alcance de todos. 

1.2 - CADASTRO DE PESSOAL 

VIDE 72 - RECURSOS HUMANOS 

13 '- CARGA 

VIDE 14 - CHEGADA DO EQUIPAMENTO 
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14 '- CHEGADA DO EQUIPAMENTO 

recehimento l  in5talacao e exame do equipamento c regulado nay 
Normas para Recebimento e Uso de Microcomputadores (ver item 28). 

Ao ser comunicada da distribuicgo (destinacgo) do equipamento, a 
OM deve tomar as seguintei:,, providencias: 

- estudar a legislacgo em vigor (ver item 28); 
- estabelecer diretrizes do Comando (ver item 19); 
- designar pessoal para Sec Info (ver item 69); 
- definir a localizacao das instalaaes (ver item 39); 
- preparar as instalaaes para receber o equipamento, corn aten- 

para a parte ele:trica e para as e5pecificac6e5 do item (511) da5 
Normas para Recebimento e Uso de MC (ver item 28); 

Obs: evitar atraso para ngo prejudicar a instalacgo; 
- receber o equipamento (Atenao: nao abrir 05 volumes) 

- remetente: fabricante 
- destino: 	almoxarifado da OM 

-rrifiar 	- 	 Iiir1017 
- as notas fiscais e os volumes 

- tomar medidas de acordo coin Art. 98/99 do R-3 
- nomear uma Comissgo para recebimento e exame do material; 

informar a 	Infor, da chegada dos volumes, para que seja pro• 
videnciada a instalacgo e o pagamento do equipamento; 
a o Infor marcara a data da instalacao,em cantata corn a OM e 
fabricante; 

- a Comissgo de recebimento e exame, na presenca de representante 
credenciado pelo fabricante, providenciara a abertura dos volu-
mes; 

- proceder a conferencia, instalacgo e testes necessarios para 
v•rificar as condiaes de funcionamento do equipamento; 

- a Comissgo elabora o Termo de Recebimento e Exame previsto(R3); 
irmar uma declaracgo de responsabilidade pelas condiaes de 
funcionamento dos equipamentos (Relat6rio de Instalacgo), assi-
nada pelo fornecedor e testemunhada por 2 Oficiais/OM; 
encaminhar is I) Infor uma via do Termo de Recebimento e Exame e 
do Relat6rio de Instalaggo; 
incluir o material em carga, de conformidade coin os Art. 122 , 
123 e 124 do R-3 

Abaixo, apresentamos uma diretriz para elaboracgo do: 

Tern de Rec./Exame de Material ns___/ano__ 

1.Nomeagio Comissio 
2.frocedincia do Material 
3.Docum. que relaciona o material 
4.Alteraaes encontradas 
5.Observagges 

5.1 Especificacio do Equipamento 
5.2 Recebimento do Equipamento 
5.3 Condiaes de Funcionamento 
5.4 Valor 

Relatorio de Instalacio 

1.OM 	Segio 	Cantata 
2.Equipamento 
3.Instalag5o 

3.1 Condiaes Ambiente 
3.2 Rede Eletrica 

4.Irregularidades Eqpto. 
5.Observaaes 
6.Declaracio 

data 
data 	 assinaturas: 

assinatura dos 	 representante testemunha 
membros da comissio 	. do fabricante 2 Oficiais 

Tudo feito, pode-se iniciar as atividades, devendo a OM procurar 
maior interaggo corn o C Infor/Regional. 
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.15 - CONDICM ESSENC/AL PARA AUTOMAM DAS ATIVIDADr8 

4 condicao essencia1 para a automatizacao de qualquer atividade 
em uma determinada Secgo (*candidata a USU4RIO*), a realizacgo de uma 
refle•go, ou seja, de uma reavaliacgo interna. 

A principio, o Chefs da Secgo deveri fazer uma avaliacgo da si•
tuacgo atual, com relacgo a: 

- estrutura interna l  
- rotinas de pessoal, 

- arquivos/fichrios, 

- fontes de informaGgo e 
- formas de utilizacao C atualizacao. 

Enfim, dove verificar a situacgo geral e particular da sua se-
cgo/setor. 

Feito isso,procedera um estudo e reelaboracgo (ou n(o) dessa si-
tuacgo, tendo em mente alguns aspectos, tais como: 

- validade 
- redirecionamento 
- reestruturacgo 
- reaproveitamento 

Para tal, 	poderzi se utilizar do "Metodo para Simplificacgo das 
Rotinas de Trabalho"(Portaria 138/EME-1969). 

Devera faz&-lo, logicamente, com a ideia voltada para: 

- dinamizaggo 
- motivacgo 
- produtividade 
- eficiencia 
- eficcia 

Com 	isso, o Chefe terzi condic3es de avaliar a validade (e ate 
impacto) da automacgo de determinadas atividades da sua Sec .o. 
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16 . - CONDICIONAMENTO PESSOAL 

Envolve: 

- algumas condiOes pessoais essenciais e 
- a predisposicgo em mudar 

A base humana 6 o principal sustenticulo para a implementacgo do 
Plano de Informatica do Exercito, uma vez que da nossa condicao pes•
soal saira toda a sua execucao. 

Alguns conceitos devem ser rev i stos para induzir a uma reflexgo 
sabre sua atual condiggo e, com isso, possibilitar o surgimento de al-

gumas mudancas ou adaptac3es de comportamento que sergo beneficas para 
a atuacao junto a Sec Info, bem como para o $ 1,14e550 desssi atividadel 

- OBJETIVIDADE: buscar a meta proposta, ngo desviar o sumo; 

- DINAMISMO: atividade extremamente ativa; 

- FLEXIDILIDADE: v4ise desdobramento de funaes, periodo nio fi- 
xo de avaliacao; 

- MOTIVAc.'40: deve ser constantemente observada e reforcada; 

- PRODUTIVIDADE: avaUacao atraves da consecucao dos objet ivos 
Propostos; 

- DISCIPLINA CONSCIENTE: buscar nivel 6timo,sem descuidar os ni- 
veis a atingir; 

- CRiTICA/AUTOCRiTICA:condicao essencial p/avaliacao das ativida- 
des e desempenho; 

- PARTICIPACX0/EQUIPE: nao ha coma produzir bem no setor sem a 
equipe solidificada; 

- ESPIRITO ThW,NICO:buscar sempre a melhor ideia e o seu aperfei-
coamento. 

A 'humildade .  e fundamental para venter este desafio; logo deve-
se ter plena ciiincia das potencialidades tanto em maquina e programas 
quanta em recursos humanos,a fim de discernir con clareza as condic3es 
de produzir um trabalho internamente ou, pela limitacao, tomar a deci-

sao de encaminhar ao escalao competente. 

Do contrario, criaria uma situacao comprometedora para a secao e 
constrangedora, senao prejudicial, para o usuario final, ferindo todos 
as principios a que a atividade se prop3e. 
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'17 - CONFERi'NCIA DO EQUIPAMENTO 

VIDE 14 - CHEGADA DO EQUIPAMENTO 

18 - CONFIGURAc40 

A confi9uracgo dos equipamentos a fator determinants das possibi-
lidades(item 63) e limitacks(item 46) das atividades que a Sec Info 
pode realizar. 

0 Plano de Informatica do Exercito, nas condicbes de 2XPOI - 
cao(item 5.a.4), di uma visualizacgo dos equipamentos de pequeno par- 

- microcomputadores de 8/16 bits,principalmente os de 16 bits. 

OB3: a abranancia dos MC inclui os 	3? bits. 

- monousuirio ou multiusuLirio. 

- Utilizados em tr&s fases: 

- funcionamento isolado (stand-alone); 

- funcionamento como terminais e 

- processamento em reds local. 

Inc acordo com as necessidades, os equipamentos sergo implantados 
com perifericos, ou seja, a configuracgo instalada variara de acordo 

com a situacgo(caso a caso). 

A previsgo, a principio, é a sequinte: 

Sec Info Tipo I 
	- Supermicrocomputador (8/16 ou 24 terminals) 

Sec Info Tipo II 
	- Microcomputador multiusuario (4/8 terminals) 

Sec Info Tipo III 
	- Microcomputador monousuario 

Maiores 	detalhes sobre configuracgo dos equipamentos de 8/16 ou 

32 bits devem ser ver i f i cados no item 36 - HARDWARE. 
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i9 - CONSELHOS OTEIS 

EnuMeramOs algUnS posicionamentos de importgncia, sobretudo pa-

ra a Chefia da Sec Info, guais sejam: 

- ao iniciar sua atividade ie periodicamente), estudar 
- a documentaqao de referencia (item 28) e 

- os manuals do equipamento disponivel; 

- (laminar o software disponivel, explorando•o intensamente; 

- estar continuamente atento 	sua estrutura funcional, situacao 
atual das atividades e expectativas/necessidades; 

-nunca nquecer da 512 111155A1 principfl imm 
- sempre ter em mente as possibilidades e limitag3es do seu equipa-

mento; 

- lutar contra a ociosidade e a improdutividade; 
- buscar a otimizaggo, administrando as limitaq3es; 

- estabelecer a maior grail de interacgo cam as escal6es super iores, 

Principalmente C In 	e D Infor; 

- esciarecer e conscieiltiM todos OS niveis de Chefiai 
- ngo perder a visa() maior de gue somas mein de informacgo, devemos 
apoiar a todos nesse sentido, e que ngo somas meio de processamen•
to de massa de dados,ou seja: saber o que desenvolver e/ou solu•
cionar e o que encaminhar (para o C Infor ou D Infor); 

- sempre lembrar que a computador s6 faz o que for previamente "bem . 
 concebido e programado polo homem; 

- pregar, constantemente, a ideia de que a computador 'ngo 6 s6 
apertar um botgo e ohter a resposta'; 

- conscientizar a usuario de que todo novo sistema tem a seu preco 
de desenvolvimento (tanto em tempo quanta em assimilacgo); 

- motivar a seu pessoal, o homem 6 que faz a maquina andar; 
- ser dingmico e objetivo em relacgo as metas a atingir; 

- sempre estabelecer metas a atingir, engajando toda a equipe; 

- estabelecer metas abrangentes para o Programa de Trabalho,como: 

- Projeto Texto: atividade para substituir o maior n2 de textos 
possivel, da maquina de escrever para o computador; implicara 
num esforco de implantacgo, porem sera element() facilitador nas 
vexes subsequentes;sendo um fat or inicial de conquista do usua-

ria. 
- divulgar as atividades a maxima possivel, principalmente atraves 

de notas para o GI, circulares e cartazes; 
- Primar pela qualidade do trabalho desenvolvido; 
- zelar polo espirito de equipe, pela participacgo colet iva, sempre 

corn a visgo de conjunto; 
- mantes a vista uma relacgo de telefones 	e de emergencia, 

tail coma: Chefias, Integrantes, Fornecedores e Manutencgo; 

Ap6s ter ci&ncia de tudo isso, part ir para uma reflexgo, 	pla- 

nejamento, implementac3es e resultados. 



20 . - CONSERTOS 

or !IA - MANTINCX8r 	UIPAIONTO 
21 - CONTRATOS DE MANUTEN00 

VIDE 50 - MANUTENM DO EOUTPAMENTO 

22 - CONTROLES INTERNOS 

A conducgo da Sec In.Fo vai, naturalmente, exigindo mecanismos de 

control" Qui nos levam a elaborar alqumas mancira5 de vcrificar e 
acompanhar as atividades, quaffs sejam: 

a - controle dos disquetes; 
b - piano dos sistemas internos a desenvolver; 
C - mapa geral dos sistemas internos desenvolvidos; 
d 	mapa resumo dos sistemas implantados, em impIantacgo e em 

estudo; 

e - controle de manutencgo dos arquivos; 
P -- quadro para reserva de hor .ario p/ utilizacgo do equipamento, 

registro de utilizacgo do equipamento, 
registro da chamada de tecnico para manutencgo do 

equipamento, 
registro da realizacgo de manutencgo do equipa-

mento; 

g grfico mensal da utilizacgo do equipamento; 
h - resumo mensal de utilizaggo/manutencgo do equipamento . para 

publicacgo em Boletim Interno e para comunicacgo a D In for 

A seguir, apresentamos um modelo desses controles: 

a - Controle dos disquetes 

+ 

Controle dos Disquetes do I-7000/PC-xt 
+ 

! Namero ! 	 Conteado 

0 	! ORTGINAIS 
+ + 

! 0-001 	! Redator 
+ + 

b - Plano dos sistemas internos a desenvoiver 

! 	 Sistemas a Desenvolver 	 ! 

! Prioridade ! 	Secgo 	! 	 Definicgo 	 ! 

! I. 	! 42 Seggo ! Controle verbas DOP 	I 
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c - Mapa geral dos sistemas internos desenvolvidos 

! COMANDO DA(0) 	CONTROLE GERAL DOS SISTEMAS INTERNOS 	Sec Info 	! 

DADOS 	DE 	CONTROLE 	Atualizado em:___/___/___ ! 

	

! NOME ! 	! APLIC.! 	! N2 	! 	DATA 	! 	DATA ! 
! SOLICITANTE ! SETOR ! GERAL ! SAIDA ! LING. ! ARQUIVO ! DISQ.! ULT.ATUAL. ! IMPLANT.! 

! EMG 	!i2Secio!cadot !relato ! dbase ! arq.dbf ! A-Of ! 05mai87 	! 0iabr87 ! 

d - Mapa resumo dos sistemas implantados, em implantacgo e em 
estudo 

+. 	 -+ 
Situagao Oeral dos Sistemas Internos 

Seca° 	! Implantado ! Ein implantacao ! Estudo ! 

! 32 Sea° ! 	2 

e - Controle de manutencao dos arquiyos 

Manutenao dos Arquivos 

Sea° ! Encarregado ! Arquivo ! Disquete ! Data Ultima !Periodo! 
! Atualizaao ! 

! 3! Seao ! Sgt Celso 	! SAT.333 ! A-003 	! 28 Set 87 	! i M ! 

f - Quadro para: 

reserya de horzirio para utilizacgo do equipamento 
reg istro de utiIizacao do equipamento 
registro da chamada de tecnico para manutencao do equips 
mento 
registro da realizacao de manutencgo do equipamento 

A esse respeito, ver item 91 - Utilizacao do Equipamento. 

9 - Grafico mensal da utilizacao do equipamento. 

A esse respeito, ver it•M 35 - Gnificos. 

h - Resumo mensal de utilizacgo/manutencgo do equipamento para 
publicacao em Goletim Interno e para comunicacao a I) In for 

A esse respeito, ver item 57 - Nota para Boletim. 

Todo usuario dever.a, ap6s uma tarefa qualquer (com sucesso), a 

qual tenha implicado em alterac3es de qualquer ordem, realizar a apia 

de seguranca. 

Import ante c, tambm, que se estabelecam! 

• normas de como realizar uma c6pia de seguranca; 

fl 
- definic6es dos dispositivos exatos para a realizacao desSA 

(5114VAC56, 	1]OWV(u1) Sea° d 8COO cUM dipCrii,itivo de arma
- 

zenamento para cada Sec:go). 

Deve ser feito um trabalho de conscientizacao do Usuario Final, 
no intuit° de efetivamente atualizar a sua c6pia de seguranca ap6s ca•
da operacgo, sob Pena de prejudicar a sua pr6pria atividade; bem coma 
deye-se ressaltar a importancia de proceder segundo o preconizado a 
fim de nao cometer erros, o que comprometera o seu trabalko. 

24 - GOIAS DE SOFTWARE 

As c6pias de software sao reguladas pelas Normas para Uso de Pro-
gramas de Computador, as quais foram aproyadas pela Portaria 2-DEC, de 
13 Fey 87, e publicadas no NE nr 7212, de 06 Mar 87. 

Os programas e sua documentacao ngo pod em ser distribuidos pelas 
OM sob a forma de c6pias, salvo quando isto for explicitamente autori- 
zado Pela D Infor. 

Sao admitidas apenas as c6pias de seguranca, para uso exclusiyo 
no sistema de computacao a que for destinado o software. 

5 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

VIDE 02 - SISTEMAS INTERNOS 
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23 	CdPIA DE SEGURANCA 

! Todo sistema,prograoa,arquivo devera ter sua cdpia de seguranca atualizada. ! 

Todo usuzi,rio deverii, ap6s uma tare•a qualquer (corn sucesso), a 
qual tenha implicado em alteraaes de qualquer ordem, realizar a c6pia 
de seguranca. 

Importante é, tamb6m, que se estahelecarn: 

normas de como realizar uma c6pia de seguranca; 

- definic3es dos dispositivos exatos para a realizacao dessa 
operacao, se passivel, Seqao a Seca° (um dispasitiv(J de arma-

zenamenta para cada Secgo). 

Deve ser feito um trabalho de conscientizacao do Usti -zit-la Final, 
no intuito de efetiyamente atualizar a sua c6pia de seguranca ap6s ca-
da operacao, sob pena de prej udicar a sua pr6pria atividade; bem como 
deve-se ressaltar a importancia de proceder segundo o preconizado a 
fim de nao cometer erros, o que comprometerg o sell trabalko. 

24 - COPIAS DE SOFTWARE 

As c6pias de software sac reguladas pelas Normas para Usa de Pro-

gramas de Computadar, as quais foram aproyadas pela Portaria 2-DEC, de 
13 Fey 87, e publicadas no NE nr 7212, de 06 Mar 87. 

Os programas e sua documentacao nao podem ser distribuidas pelas 
OM sob a forma de c6pias, salvo quando isto for explicitamente autori-

zado pela D infor. 

Sao admitidas apenas as c6pias de seguranca, para usa exclusivo 

no sistema de computacao a que for destinado a software. 

25 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

VIDE 82 - SISTEMAS INTERNOS 
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26 - DI8QUETES 

As Normas para Uso de Microcomputadores (ver item 28) preconizam 
a utilincio/manipulacao dg disquetes (no in 5.Segurancal, /Nide 
aborda 'Seguranca de Software(d) .  e, tambem, "SequranGa dos Dados(e) . . 

Deverao ser estabelecidas: 

- c 	condiOes de 9uarda dos disquetes, 
- 0 local onde .ficarao as c6pias de seguranca (ver item 23) e 
- a sua organizaao, identificaao e distribuico. 

' 
6s disquetes devem ser 0ega1 i2ados 15r- la classi-Pitaael 416 10.1/.11- 

re, par exempla: 

- Originais (carga) 	 0-001,0-002,... 
- Software 	  S-001,S-002,... 
- Aplicativos 	  A-001,A-002,... 
- Controles 'demos 	 1-001,1 -002,... 
- Pessoal 	  P-001,P-002,... 
- Backup    A-001MA-002131,... 

Esta divisgo permits uma evolucgo continua na arganizacgo e con-
trole dos disquetes, sem a preocupacgo de "reorganizacgo*, ficando so- 
mente a verificacgo e otimizacgo de areas em disco a cada vez que jul 

gar necessario;porem, permite evitar o 'remanejo' de arquivos de pe-

riodo cm period°. 

1-lavendo uma projecao de que determinado aSsunto va utilizar di•
versos discos, deve•se criar um novo titulo para a controle de disque- 
tes. 

Esclarecendo a divisao proposta: 

- Originals 	 software es carga 
- Software 	 software geral,utilizado no dia-a-dia 
- Aplicativos 	 sistesas internos 
- Controles Internos 	 _ ■dltiplos controles e relatorios internos 
- Pessoal 	 discos de trabalho para pessoal interno 
- Backup 	  cOpias de seguranca 

A inda, cada disquete devera ter uma correspondente c6pia de segu•
ranca, inclusive de mesmo c6digo,apenas acre scent 	'13K no final. 

0 fato de utilizar um mesmo disco para c6pias de seguranca dis-

tintas, logo se coniigura num transtorno, pois o trabalho tende a 

crescer em cada uma da• Sec3es Usuarias. 
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27 - DOCUMENTAL 	BASICA 

A documentacgo basica da Sec Info é composta poi: 

a - Manual de Organizacao e de Funcionamento 

Documentacgo dos Processamentos 
c - Manual de Operac3es 
d - Manual dos Programas de Apoio / Linguagens de Programacgo 
e - Arquivo de documentos superados 

T - Manual do Uswcirio 

V•jamos uma definicgo generica da documentacgo: 

a - Manual de Organizacgo e de Funcionamento 

Visa formalizar a organizacgo do setor e descrever sou fun-

cionamento. 
Contem os procedimentos e definic3es de responsabilidades re- 

do funciongmnto rA2 	,g11) comp arresenta todas as ativi- 
dades e funOes que devem al i ser exerc i das. 

Descreve a estrutura basica e caracter ist icas fundamentals do 

sistema de processamento utilizado no setor e most•a a interrelaciona•

mento dos diversos procedimentos. 

Pode ser substituido pelo presente documento. 

b - Documentacgo dos Processamentos 

Sua finalidade c subsidiar a manutencgo e operacgo dos pro-

gramas/sistemas. 

Consiste na documentacgo de cada um dos programas component es 

dos diversos sistemas infernos. 

Compreende a Tundamentacgo do processamento realizado pelo 
programa bem como as flu os e listagens dos programas e uma via dos 

relat6rios emitidos. 

No caso de aplicativos de use geral, descreve os passos deta•
lhados de acesso, utilizacgo, alteracgo, impressgo, etc. 

Dove ser elaborada de acordo com as Normas para Uso de Micro•
computadores(ver item 28), em dflaa vial, sendo uma arquivada na pasta 
de Documentacgo dos Processamentos e a outra remet ida para a Diretoria 

de Informatica (SD/2 - Secgo de Sistemas) 

c/d - Manual de Operacgo e Manual dos Programas de Apoio e das 
Linguagens de Programacgo (Software Disponivel) 

Sua finalidade 6 permitir que o usuEirio opere os procedimen•

tos desejados, tanto a nivel de equipamento (Manual de Operacgo) quan-
to a nivel de software disponivel (Manual dos Programas de Apoio e das 

Linguagens de Programacgo). 

Descreve detalhadamente cada procedim•nto, seas pre•requisi-

tos e forma de operacgo. 
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e - Arquin de Documento5 Superados 

Sua finalidade c subsidiar necessidades futuras de consultas 
s modi.Picag3es T.eitas. 

Contem toda a documentacao que deixou de ser utilizada, ou 
seja i  que em determinadQ momenta, passou a ser obsoleta. 

tambem, as partes que foram substituidas nos Manuals e 

na Documentacao dos Programas. 

0 arquivo de documentos superados sera mantido, juntamente 
com os arquivos de listagens. 

Uma vez por semestre (ou periodo julgado de acordo), o con•
teddo do arquivo d revisado, eliminando-se o que, com certeza, nao te•
ra utilizacao futura. 

f - Manual do Usuario 

Contem os procedimentos do usuario em relacao a Sec Info. 

Os Manuals permanecerao disponiveis para consulta, em local 
pr6ximo ao equipamento. 

A manutencao e atualizacao dos manuals e encargo da Chefia da 
Sec Info. 

28 - DOCUMENTAC40 DE REFERpINCIA 

Ao 	iniciar qualquer atividade na area de informatica, no ambito 
do nosso Exercito, deve ser estudada a documentacao abaixo referencia•
da: 

- Plano de Informatica do Exercito 

- IG 20-10-Instrug3es Gerais para o SINFEX (Sistema de informa•
tica do Exercito); Portaria Ministerial 888, de 02 Set 86, pu-
blicada no Noticiario do Exercito Nr 7097, de 12 Set 86 

- Normas Provis6rias para a Recebimento e Uso de Microcomputado-
res; Portaria 4-DEC, de 05 Jun 86, publicada no Boletim do 

Exercito Nr 24, de 13 Jun 86 

- Normas para o Uso de Prograrnas de Computador; Portaria 2•DEC, 
de 13 Fey 87,publicada no Noticiario do Exercito Nr 7212, de 06 

Mar 87 
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29 .  - DOCUMENTAC40 DOS SISTEMAS 

A documentacao de programas e sistemas e regulada no item 7. das 
Normas para Uso de Microcomputadores (ver item 28). 

e uma das tarefas de major importancia que deve, efetivamente, 

merecer a atencao do pessoal da Sec Info. 

Consists em uma descriao geral e cm informacr5es tefcnicas, alefm 

da anexacgo de listagens dos programas, relat6rios e cluxogramas. 

Para documentar um sistema, deve - se: 

pruchr Q5 firMlaiirios (Anexos A I B e C I  preconizados nas Nor- 
mas para Recebimento c Uso de Microcomputadores•item 28); 
Providenciar listagens dos programas e/ou bases de dados e 
providenciar c6pia dos relat6rios emitidos,bem coma das seas 

Ao concluir um programa/sistema, deve-se imediatamente elaborar a 

sua documentacao, em dual vias: 

uma via enyiada para a Seca° de Sistemas (SD/2) da D INFOR, 
- a outra arquivada na Pasta de Documentacao dos Processamentos 

(ver item 27). 

Coin certeza, deixar acumular para depots documentar ocasiona se-
rios transtornos, comprometendo a fidelidadc das informac3es, bem coma 

prejudicando a normalidade do servico. 

Os formularios preconizados nas Normas podem ser editados para 

facilitar o trabalho de documentacao. 

Os sistemas deverao ser catalogados, na Pasta de Documentagao dos 
Processamentos, de acordo com a sua abrangencia: 

os de '.iso da Sec info (controls e/ou atividade interna) c 
os dos usuarios finals (sistemas internos para as sec3es/OM). 

Ainda, a esse respeito, ver item 66 - Procedimento coin cads. sis- 

terra. 

30 - ESTRUTURA FUNCIONAL. 

A atividade da Sec Info baseia-se em tres itens, os quail tornam 
possivel a implementacao do setor coma um todo,quais sejam: 

Estrutura 
Funcionamento (ver itens 6•ATIVIDADES, 34-FUNCSES, 54•MISS40 

PRINCIPAL e 84•TAREFAS PERI6DICAS) 

Seg'.iranca (ver item 79) 

A estrutura 6 delineada corn base nos seguintes fatores: 

- Pessoal ( ver itens 68•ODE e 69-Q0); 

- Equipamento ( ver item 36-HARDWARE); 

- Software disponivel ( ver item 83•SOFTWARE DISPONIVEL); 
.- Instalac3es ( ver item 39-INSTALACaES) c 

- Material de Con sumo ( ver item 52-MATERIAL DE PROC. DE DADOS). 
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31 - ETAPAS PARA ELA13ORAC40 DE PROGRAMAS 

A automacgo de uma atividade de processamento de dados,atraves do 
microcomputador,pode ser desdobrada em cinco etapas: 

.DEFINIc40 	descricgo do problema(anzilise da situacgo existente) 
e dos resultados desejados(projeto da nova situagao),de maneira clara 
e completai 

.AN4LISE - determinacVo de um 14todo para sol ucgo, descrevendo 
operacks e meios necessarios e considerando a relacao custo/beneff - 

cio. A anilise Sera definicgo de programa(s);se o problema comporta um 

COnjlAnt0 dc proyamas - caso mais frequente -,o resultado da anal ise 
se explicitara melhor se for apresentado at raves de um fluxograma; 

.PROGRAMA= - descricgo detalhada, escrita de modo que possa ser 

aceita pelo computador (as codificac3es correspondentes que sgo execu-
tadas); 

.EXECUC40/TESTE - processamento, pelo computador, das operac3es 
que foram especificadas nos programas e verificacgo de seu funciona-

mento correto; 

.DOCUMENTAC40 - feita ao longo do desenvolvimento, todos as docu-
mentos sgo conferidos e, ap6s, acrescentadas outras informac3es que se 
fizerem necessarias, guardados coma subsidios. Essa coletgnea 6 extre-
mamente valiosa para quern deseja fazer alterac3es no(s) programa(s) ou 

resolver problema semelhante no futuro; 

.OPERAC40 - use efetivo do sistema/programa 
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32 - ETAPAS PARA SOW= Dl PROBLEMAS 

Was atividades de processamento automatizado das informac3es (com 

microcomputador), algumas atitudes fundamentals devem nortear perma•
nentemente todos OS procediMentOs: 

'PLANEJAR 	toda atividade deve ser plan•jadais6 apcis um planeja- 
mento global, com a definicao exata do que vai ser feito, pode•se par- 

tir para a implementacao de uma solucao; 

.ORGANIZAR - tudo tem Rue ser necessariamente organizado, a come- 
car polo ambiente de trabalho e pela coordenacao dos esforcos.Uma ta-
re;a realizada sem organizacao pode ate apresentar UM r esultado ime-
diato, mas seguramente ngo teri efici'encia continua; 

.SISTEMATIZAR - os metodos de abordagem de assuntos semelhantes 
dev•m ser uniformes(nomenclatura de clement as afins).•ratar cada novo 
problema coma uma experincia isolada levara a incapacidade de manu-

tencao ao longo do tempo; 

.DETALHAR - cada caso a tratar devera ser minuciosamente estuda- 

do; 

.EXIGIR - normalmente o microcomputador pode the dar muito mail 
informac3es de saida do que vocL.; pode imaginar de inicio; 

.TESTAR 	pease sempre na hip6tese de que as resultados obtidos 
Podem nao estar corretos; teste todas as saidas, cada relat6rio emiti-
do e•ige um exams antes de ser considerado coma a resposta desejada; 

.DOCUMENTAR - nunca deixe de documentar tudo o que fizer; nada 
concorre mais para a degradacgo de qualquer trabalho do que a falta de 

uma eficiente e completa documentacao. 

Port ant a, deve ser uma preocupacgo constants a observac'o desses 
postulados basicos, quando voce trabalha em Processamento Automatico 
de Dados. 
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'33 — FORMACO DE RECURSOS HUMANOS 

o panto fundamental p/ o sucesso das atividades da Sec Info. 

Chefes militares 

Seminarios / 
\ Usutrios (efetivos) 

Format o / 	 Interno 	 C Infor/Regional 
/____Treinamento / 	Pessoal Sec Info / 

Rec.Hum.\ 	 \ Externo 	 outros 
\Usuario(efetivo)-- comunidade 

\ Visitas /Chefes militares 
\Pessoal Sec Info 

Planejamento, preparacgo e execucgo dos seminarios para nivel 

chefia: ver item 80. 

Treinamentas internas de pessoal: ver item 88. 

Ainda, a Sec Info pode realizar treinamentos individuals com o 

pessoal da Seca() usuaria. 

Elaboracgo do material didatico para essas eventos: ver item 55 - 

M6dulos para Treinamento de Pessoal. 

Pessoal 	integrante do setor: 	podergo ser previstas sess3es de 
instruggo, onde um element() a encarregado de se preparar em relaggo a 

determinado recurso/software C, entgo, repassar a conhecimento e a ex-

peri&ncia aos demais. 

Seminario para efetivos usuarios (ou seja, as element as que ope-

ram o sistema da Secgo usuaria) deve: 

- Padronizar procedimentosi 
- conscientiza•los da importancia da sua atividade; 

- dar uma visgo mail geral da informatica e 

- repassar novas conhecimentos (ampliar cultura). 

Treinamento extern() para a pessoal integrante da Sec Info: podera 

ser realizado, tanto par necessidade quanta a titulo de motivacgo e 
atualizaggo, no C Infor/Regional ou em entidades da comunidade, me•

diante acerto ou pagamento. 
Sempre que isso ocorrer, devera ser prevista uma sessgo de ins-

trucgo para repasse dos conhecimentos/novidades adquiridas. 
Ainda, quando houver possibilidades, podera se propiciar, aos 

usuarios efetivos (mais dedicados/interessados), a realizagao de cur-

sos/treinamentos em entidades da comunidade. 
Podem, tambe•, ser programadas visitas a entidades/instituig3es 

que possuam instalag3es e/ou atividades correlacionadas coin informati-

ca, 
Preconiza-se essas visitas, num primeiro momenta, para os Chefes 

militares, bem coma para a pessoal integrante da Sec Info;para o que 
citamos coma exempla: Universidades, fabricantes,representantes, 

outros 6rgaos governamentais au entidades privadas. 
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34 - FUNCEES (REGIMENTO INTERNO OU OA) 

a. Atribuic3es Organicas da Sec Info de Informgtica 

1) Quanto ao Processamento Automatico de Dados: 

a) receber, estudar, processar, expedir, COOrdenar, COnsoli -
dar, encaminhar e arquivar toda a documentacao relacionada com Proces-

samento Automitico de Dados. 

b) levantar as necessidadeS t tthdAlo A viAbilid;dp dp implan-
tag ao de sistemas internos, em estreita ligagao com todos os setures 

da OM, com o C Infor/Regional e a D Infori 

c) estudar, projetar, desenvolver, implantar, documentar, man-
ter, atualizar, expandir e avaliar periudicamente os sistemas internos 

da OM; 

d) planejar, organizar e executar o treinamento dos usuarios 

dos sistemas internos e outros da OM; 

e) criar e manter atualizados todos os controles e manuals ne-
cessar ios as rot inas de utilizacao do equipamento e consequente maxi-
mizacgo de produtividade do setor; 

f) propor a habilitacao e aperfeicoamento necessario para 

Pessoal integrante da Sec Info; 

g) avaliar capacidade do equipamento em termos de atendimento 

imediato e futuro as necessidades da OM; 

2) Quanta ao Expediente: 

a) elaborar e remeter as relat6rios das atividades do Set or; 

b) receber, protocolar e expedir a correspond&ncia; 

c) mantes em ordem e em dia as arquivos e documentacao do se-
tor; 

d) solicitar, receber, estocar, fornecer, contralar a aquisi-

cao de todo material e equipamento necessarios ao dam funcionamento do 

setor; 

e) controlar e zelar pela manutencgo das instalac3es e do ma-
terial permanente existente, mantendo sua escrituragao e fichario em 

ordem e em dia; 

f) conferir, 	confeccionar e encaminhar documentos sigilosos 

controlados, concernentes as atividades da Sec Info, 
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b. Atribuiaes Funcionais 

As atribuic3es Tuncionais sap aqui descritas, porstm ressaltamos a 
importancia de um reestudo Para adequagao a cada situacao, principal- 
mente considerando cada conflguracgo em equipamento e pessoal. 

De forma geral, o quadro f'.incional c o seguinte: 

MISIONOOOORm 

SECIO DE INFORMATICA TIPO I 

FUNCtIO!OUANTIOADE 

1.CHEFIA 

CHEFS 
SUB -ChTFE 
AUX ADN 
SV 	GERAIS 

Oi 
01 
01(2) 
01(2) 

2.6P 	TiCNICO 8 TERM. 16 TERM. 24 TERM. 

ANAL. SUP. 01 
ANAL. SIST. 11 02 
PRIt' AMADOR 02 ! 03 
OP. COMP 01 ! 02 
OP. TERM. id ! 24 
DIGITADOR 02 04 ! 06 
SV. GERAIS 	. 01 ! 02 

----- - -.1 

SETOR-) 	I SEC 	INFO ! SE; 	INFO ! 
FUNCIO 	! TIPO 	II ! TIPO 	III ! 

- -I --!- --! 

CH GRUPO ! 
OP. MICRO 11(3) ! 12 ! 

OP. TEIM. 11(3) ! 

OICITADOR 11(3) ! 11 ! 

(3) - ate 3 Sec Info Tipo III 

Convem observar que Para as OM ngo operacionais, a configuracgo 
-Funcional se altera, por6m, pod cmos nos valer das definic6es a seguir 
preconizadas: 

a.CHEFIA 

i) (:hefe 
2) Sub•Chefe 
3) (-tuxiliar Administrativo 
4) Servicos Gerais 

b.GRUPO 

1) Analista de Suporte 
2) Anal ista de Sistemas 
3) Programador 
4) Operador de Computador 
5) Operador de Terminal 
6) Digitador 
7) Servicos Gerais 
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Descricgo das atribua ies funcionais: 

a. CHEFIA 

i) Cke.Pe 

6 0 assessor do Cmdo OM pars assuntos ligados ao processamento 

automatic° de dados, cabendo•lhe: 

a) participar de visitas e inspec6es determinadas pelo Cmdo 0Mi 
b) planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar todas as 

atividades relacionadas ao processamento automatIco de dadoe(PAD), he) 
amb ito da sua OM, estabelecendo rot inas internas de trabalho; 

c) coordenar a ligacgo entre o C Infor/Regional e o Cmdo OM; 

d) coordenar 1evantamento c estudo de viabilidade de sistemas de 
PAD que atendam a OM ; 

e) decidir pela manutencgo, modificacgo, expansgo ou exclusgo de 

sistemas de PAD implantados na OM; 
f) assesso•ar o Cmdo OM quanta a formacgo, treinamento e aper-

feicoamento de pessoal nas diversas especialidades de PAD; 

g) fornecer dados e informaaes (necessarias ou solicitadas) ao 

C Infor/Regional e a 	Infor; 
h) propor a aquisicgo de todo o material e equipamento necessa-

rio a implantacgo dos sistemas de PAD na OM; 
i) coordenar a confeccgo do Plano de Trabalho da Seca° e zelar 

pelo seu cumprimento e avaliaggo; 

2) SUB-CHEFE 

o adjunto da Seca° e substituto imediato do Chefe da Sego, 

cabendo•lhe: 

a) fiscalizar o cumprimento de todas as ordens relativas a dis-

ciPlina e servicos gerais da Seggo; 
b) assinar documentos e tomar medidas de carater urgente na au-

sL=ncia do Chefe da Sec:go, dando-lhe conhecimento na primeira oportuni-

dade; 
c) executar a ligacgo c:om o C Infor/Regional; 

d) propor, planejar e executar a formacao, o treinamento e 
aperfeicoamento do pessoal da OM, nas diversas especialidades de PAD; 

e) levantar necessidades e propor, ao Chefe da Seca°, projetos 

de sistemas de PAD a serem implantados na OM; 
f) planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar a implan-

tacgo de sistemas de PAD no ambito da OM; 

g) avaliar, periodicamente, todos os sistemas de PAD implantados 
na OM, principalmente quanta a oportunidade, validade, satisfacgo do 
usuario e relacgo custo/beneficio, propondo, ao Chefe da Sega°, modi-
ficac3es, expans3es ou exclus3es; 

h) coordenar c controlar a utilizacgo do equ i pamento de PAD, de 
modo a otimizar o emprego dos recursos disponiveis; 

i) levantar, periodicamente, as necessidades em material e equi 
Pamento de PAD, objetivando o perfeito funcionamento dos sistemas im-

plantados; 
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3) AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

o responsivel direto, perante a Chefia da Seao, por todos os 
assuntos referentes ao expediente,cabendo•lhe: 

a) organizar os relat6rios de atividades da Secgo; 
b) receber, protocolar e expedir a correspondemcia da Sec o; 
c) mantes em ordem e em dia os arquivos da Secgo; 
d) dimensionar, propor, solicitar, receber, estocar e fornecer 

todo o material de upediente necessirio aos 	t rabelhos da Gills  
e) encarregar•se da conservacao/limpeza das instalac3es da Se•

cgo; 

f) responsabilizar•se polo controle do material permanent• exis•
tente; 

g) auxiliar na administracgo da Seco conforme as ordens e 

orientacao da Chefia; 
h) coorclenar e controlar as atividades do encarregado dos Sy Ge-

rais, bem coma manter a Chefia informada sabre seu dest i no; 
i) desempenhar as funOes de almoxarife da Secgo, mantendo a es- 

crituracgo do ficl-irio em ordem e em dia, competindo-lhe verificar, 
. 	- 

perio icamente, 	e de aco•c4) c:om 	8o16AtiAtao da C1161i ,A, TL 81tuile8 d8 
material existente na Secgo; 

j) desenvolver as atividades de PAD que the forem atribuidas pe-

la Chefia. 

4) SV GERAIS 

o auxiliar da Secgo Para os servicos gerais, cabendo•the: 

a) servir sob as ordens diretas do Auxiliar Administrativo; 

b) quando na funcgo de Estafeta, certificar-se da necessidade de 
algum servico extern° por parte de algum integrante da Secgo; 

c) executar a limpeza da Secgo, da seguinte forma: 
- diariamente: faxina sumiria e 
- semanalmente:faxina completa. 

d) comunicar, imediatamente, o extravio au estrago eventual de 
gualquer material da Secgo ou que tenha levado em missgo externa; 

e) informar,antecipadamente, ao Auxiliar Administrativo, quando 
estiver escalado de servico ou pare outra missgo que 	impossibilitarg 

sua presenca na Secgo. 
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b. GRUPO MCNICO 

1) ATIVIDADE DE SUPORTE DE SISTEMAS 
a) dar suporte tecnico as atividades de arralise e programacao, 

visando a otimizacao do uso do equipamento; 
b) estabelecer normas de utilizacgo do equipamento(hardware e 

software); 
elaborar programas/rotinas de apoio a programa6io e analise; 

d) estabelecer esquemas de seguranca dos arquivos/informac3esi 
e) controlar o desempenho do equipamento, bem Como a sua capaci- 

dade de armazenamento das In-Pormac
rf
oes, sugerindo, quando Par 

necessario, a aquisicgo/expansgo/troca do equipamento; 
f) elaborar e manter atualizada a documentacgo dessa atividade. 

2) ATIVIDADE DE AN4LISE E PROGRAMAQ40 
a) realizar os estudos de viabilidade de desenvolvimentos pro-

postos pelos usuarios; 
b) proceder a analise e programacgo dos sistemas de interesse 

dos usuarios; 
c) desenvolver, implantar e manter sistemas e programas; 
d) processar alterac6es necessarias no sistemas desenvolvidos; 
e) prover assist&ncia completa aos usuarios (incluindo treina- 

mento/acompanhamento)desde a fase de implantacao do sistema; 

f) avaliar os resultados das aplicac3es de processamento de da 

dos; 
9) elaborar e manter atualizada a documentacgo dessa atividade. 

3) ATIVIDADE DE OPERACM (COMPUTADOR/TERMINAL) 

a) operar o equipamento principal e seus perifericos; 

b) acompanhar a manutencao do equipamento, efetuada pelo fabri-

cante; 
c) gerenciar o estoque de formularias normais e especiais, bem 

coma a utilizacao das fitas impressoras e outros; 

d) registrar paradas do equipamento, condic3es de temperatura, 

limpeza e umidade do ar; 
e) comandar e executar as servigos encaminhados pela transcri0o 

de dados, bem coma procedimentos cronogramados; 

f) controlar as arquivos de informac3es e programas, segundo as 
normas de seguranca vigentes; 

9) examinar e distribuir aos usuiirios todas as saidas impressas 

ou naa; 
h) fazer cumprir prazos cronogramados e padr3es estabelecidos; 
i) efetuar estatisticas de tempos de processamento,etc.; 
j) manter atualizada a documentacgo de uso da atividade. 

4) ATIVIDADE DE TRANSCRIO0 DE DADOS (DIGITAc .40) 

a) receber, examinar e manter controle sabre as documentos de 

entrada; 
b) efetuar estatisticas do trmite de documentos, lancamentas 

digitados,etc.; 
c) encaminhar servicos digitados 	operacgo para processamento, 

bem como as respectivos documentos; 
d) converter os documentos em forma aceita pela computador,atra-

ves do uso de dispositivos de entradas de dados(teclados); 

e) digitar e verificar resultados de acordo cam sua experiencia 

e normas fornecidas; 

f) codificar as programas de Entrada de dados, cam orientacgo do 

Setor de Amilise e Programacao; 
9) manter atualizada a documentac.ao de uso da atividade. 



37 
S5 - GR4FICOS 

No final de cada m's, sera atualizado o grafico de acompankamento 
de utilizacao e manutencao do equipamento. 

NEsMgr f i Co, sera° registradas as horas normais dg! pmdientp 
(de forma percentual e quantitativa), bem coma as horas de manutencao, 
ficando as horas extras registradas somente quantitativamente. 

Uma c6pia deste gr:EiJico sera Tixada em um dos quadros murals da 

Sec 	Info(ver item 42); outras sera() remetida5, ao final de cada m&s, 
para o Escalao imed iatamente superior, para o CInfor/Regional e para a 
DInfor. 

C) • rafico deve ser montado utilizando o pr6prio editor de textos 
oil poder;4, ser editado de outra forma, julpda mais conveniente. 

Temos, abaixo, um modelo: 

AND: 1987 

HORAS UTILIZACZO DO MICROCOMPUTADOR DA Sec Info 	/OM 

1.00X+ 	  
75% ! 	! 
90X ! 	! 
85X ! 	! 
80% ! 	! 
75X !.100! 
70% ! 	 ! 
65% I 	 
55% ! 	! 
50X ! 	! 
45X 
40% I 	! 
35% I 	I 	 1 
30X ! 	 ! 
25% 
20X I 	I 
15% ! 	 ! 
10X !*14*! 
5% !****! 
OX +  

JAN FEV MAR ARR MAID JUN JUL AGO SET OUT NOV 	DEZ 

HH PREVISTAS EM EXPEDIENTE: 

140 110 135 ... 

HH EXTRA: 

34 	23 	43 ... Legenda: ******* - horas de manutencio 
	 - horas utilizadas 

08S : As horas extras nao constar do grifico. 
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• 36 — HARDWARE (TADELA DOS EQUIPAMENTOS) 

A configuracgo dos equipamentos aqui abrangidos, ate o presente 
momento, 	Inuit° diversiticada. 

Apresentamos, abaixo, algumas caracteristicas dos microcomputado-

res utilizados no ambito do Minist6rio do Extrcito: 

!TIPO! CLASSH EOUIPMENTO ! FAORICANTE ! MICRO - 
! 	!FICACZO 	 PROCESS. 

CONFIGURAgO ! CONFIERACIO ! UMID.PERIF. ! s.o.!auriAs 
MINIMA 	MAXIMA 	IRMAZENAMENTO! 	ICARACT. 

RAM: 64 KO 	RAM: 128 KB 	! DIMUETE 	!DDS! 
2 DRIVES 	4 DRIVES 	! 	! 	! 
TECLADO 	8 TERMINAIS 	! 

MICRO- 	SUPER-711 PROL6OICA Z 80 A VIDEO 	 ! 	 ! 

IMPRESSORA 	 ! 
! 8 	COMPU- 	------------- -- ! 	 ! 

! RAM: 64 KB 	! RAM: 208 KB 	! DISOUETE 	! 	M! 
!BITS 	TADOR 2 DRIVES 	! 4 DRIVES 	 ! 	! 

TECLADO 	! 8 TERMINAIS 	! DISCO RiGIDO! MP/M! 
! 	( 	ED - 281 EDISA Z 80 A VIDEO 	1 UN.DISCO MG 	! 	! 

IMPRESSORAS 	UN.FITA MG 	I 	! 
----- --+ 

I RAM: 640 KB 	RAM: 8 MB 	I-DISOUETE 	!SIM/ !Co-pro- 
! 2 DRIVES 	1 4 DRIVES 	! 	5 1/4' 	! DOS !cessado- 

8088-2 ! TECLADO 	2 DISCOS 	! 	361 KO 	! 	!res: 
! 	MICRO- 	I-7011 PCxt ITAUTEC ! VIDEO 	WINCHESTER !-WINCHESTER 	!SIM/M!8087-u. ! 

! 	COMPU- Z 80 8 ! IMPRESSORA 	I FITA-CART. ! 	10/21/40 MB! 	!8035-tc.. 
! 	TADOR I 	DE if MB 	! -FITA-CART/10! 	!- 8 BITS! 
! 	16 --! 
! 	COMPA- ! RAM: KO KB 	! RAC 4 119 	I-DISOUETE 	! 	1-32 BITS! 
!BITS 	TIVEL ! 2 DRIVES 	! 4 DRIVES 	1 5 1/4' 	!SISNE! 

! TECLADO 	! 2 DISCOS 	! 360 KB 	!(DOS)! 
IBM-PC 	COBRA XPC COBRA 8088 ! VIDEO 	I 	WINCHESTER I-WINCHESTER 	!SOX 	! 

!INREMMA 	I FITA-CART. ! 10/20/40 MB !(UNIX! 
DE II MB 	!-FITA-CART/il! 	! 

+- 
! RAM: I 118 	RAM: 2 MB 	 ! 	! 
! 4 TERMINAIS 	32 TERMINALS 	!EDIX ! 16 BITS 

! 4 VINCHESTERHUNIX! 
! 	ED - 681 EDISA 68000 ! 	72 MB 	! 	! 
! 	I SUPER- ! FITA-CART. 	!MUMPS! 
! 	! MICRO- ! 	26 	MB! 	! 
! 32 ! CONPU- 	- —_!---- I 	I. 
! 	! TADOR RAM: 3 MB 	! RAM:12 MB 	! DRIVE (1) 	! 	! 
!BITS! 8 TERMINAIS 	! 32 TERMINAIS ! 	1.2 MB !EDIX ! 
! 	! ! 4 WINCHESTERNUNIX! 
! 	! 	MC 1! ED - 690 ! EDISA 	I 68020 ! 	140/190 MB 	! 	! 
! 	! ! FITA-CART. 	! 	! 
! 	! ! 	26 	NB 	! 
+--- 
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'27 - IMPLANTAM DE SISTEMAS INTERNOS 

VIDE 82 - SISTEMAS INTERNOS 

38 - INSPEOES/VISITAS 

As inspecks realizadas na 13e Info, ocorrergo, em principio, nas 
seguintes situac6es: 

- TnLsrna - Ndo OM 

- Ch Sec Info 

Externa ~ Cmdo GU 

- CInfor / Regional 

- DInfor 

- DEC 

EME 

Na oportunidade em que se tomar conhecimento de visitas ou inspe-
c3es, considera-se importante o levantamento,e elaboraggo de um rela-

t6rio, simples, onde sejam abordados os seguintes assuntos: 

- Atividade Atual; 

- Necessidades; e 

- Expectativas. 

As visitas externas, normalmente, sergo reguladas coin anteced&n-

cia, o que permitir:i uma preparagao. 

No entanto, a Sec Info deve estar sempre preparada para inspec3es 

e/ou visitas, o que significa: 

- estar sempre ciente da sua atuacgo e atividade atual e 
das suas necessidades e expectativas; 

- manter as suas instalac3es da melhor maneira possivel. 

Enfoca-se, ainda, a respeito de inspec3es nos itens 8 - Auditoria 
de Sistemas e 70 -Reavaliac3es(Interna e Externa). 
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39 - INSTALAc8ES 

Variara EM funcgo: 
- da configurack, 
- do equipamento e 
- do pessoal da Sec Info. 

Influenciargo outros fatores, tal como prioridades do Comando e 
limitac3es de todas as ordens, principalmente de espaco fisico e de 

recursos Tinanceiros para preparacgo do local destinado para tal. 

A preparacgo do local para instalacgo do equipamento em si, 6 

abordada no item 14 - Chegada do Equipamento, bem Como preconizada 
nas Normas para Uso de Microcomputadores (ver item 20), em termos de 

condic3es tecnicas do local. 

Convem alertar aos Chefes Militares que, com o crescimento das 
atividades ( e ele rapido), surgem problemas de uma ma instalacgo, o 
que certamente trara transtornos; principalmente por falta de projecgo 

(espaco,capacidade). 

0 planejamento deve considerar a situacgo ideal, tanto a nivel de 

Pessoal quanto de equipamento (Sec Info Tipo I a 24 terminais,Tipo II 

a 0 terminais e Tipo III com um equipamento ou terminal). 

Sec Info Tipo III: 

!&B ! 	+ 	+| 

! CONDI 	I 	! ! 
+ 	+ 	I MC ! ! 

1 - 1 
	+ 

	 + 

I ESTABIL1ZADOR ! ! 
	 +! 
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Sec info Tipo I e Tipo II: 

4. 	  

I  	 I 
I AR ! 	! micro ! 	 ! 	limpressoral 
!CORD! 	! sac 	I 	 I 	Iterminall 1 	!terminal! 
I 	1 	I 	I 	1 	1 	 1 	1 	1 	1 
! 	 - 	 1 	1 

! 
I 	 !console! 	 !terminal! 
! 	 ! oper. ! 	 ! 	2 	! 
1 	1 	I 	! 	 I 	I 
1 	 1  
P.S, OOOOO 

lestabil.1 	! impress 	! 
1 	I 	1 console I 	limpressoral 
1 	 1 	 ! 	 !terminal 2! 
! 	 1 	 1 	 1 

! 	T3 	I 

I 	T4 	I 	! 	14 	I 	 13 

+ 	 ! - I 	+ 	+ - 	- I - - I - - + 	+ 	 I 	I ---+ 

I 	I 	I 	! 	1 	1 	I 	I 
! !terminal! 	I 	! 	! T6 ! 	! 	! 	! T7 ! 	I 
I 	! 	5 	! 	! 	i 	) 	I 	! 	) 	i 	) 	1 

i 	 i 	1 	! 	1 	1 

! !impressora! 	! 	! 	! 16 I 	I 	I 	I 17 ! 	! 
! !terminal 51 	I 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	i 

! 	 I 	! 	! 	! 	! 
+ 	 + 	+ 	+ 	+ 	+ 

Outros terminals, 

distribufdos pela OM: 

Tipo 1 : 8,16 ou 24; 

Tipo II: 4 a 8. 

Ngo se dove descuidar de alguns pontos essenciais, quais sejam: 

a distribuicgo e instalacgo do pessoal de acordo cony as fun• 
c3es; 
a necessidade de um ambiente para a Chefia; . 
o carater inicial de centralizacgo da atividade(ver item 87); 
a descentralizacgo gradual; 
a flexibilidade e 
as condiaes tecnicas (minim° necessario). 

Normalmente, haverwi necessidade de ambiente para: 

- Chefia 	- Analistas 	- Programadores 
- Operador•s - Digitadores - Auxiliar Administrativo 

E, se possivel, para: 
- Treinamento - Biblioteca - Recepcgo - Estagiarios - Reuni3es 

Na parte de mobiliario, ressalta•se a importancia de quadros•mu-
rais (item 42) para controles internos (item 22). 
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40 - INSTALAVi0 DO EQUIPAMENTO 

VIDE 14 	CHEGADA DO EQUIPAMENTO 

41 - INTERC4MBIO DE EXPERINCIA 

VIDE S9 - TROCA DE EXPERIIIMCIAS 

42 - LAY•OUT DOS QUADROS DE CONTROLE 

A Sec Info devera providenciar, e organizar de acordo com os mo-
delos abaixo, os seus Gi.iadros de Controle; para a que devera ser de-
signado um encarregado da manutencao. 

ATIVIDADES 

! CALENDARIO !PROGRAMA DE TRABALHO! 

! 	GUANO 	AVISOS LEMBRETES ! 
!ANIVERSARIOS 

MAPA-RESUMO SISTEMAS INTERNOS 

SISTEMAS 	CINFOR 
SECZO 	  OBSERV. 

EXISTENTES SOLICITADOS DINFOR 

ATIVIDADES 

! ATIVIDADES !PENDENTES! NECESS. 	OBS. ! 
! ATUAIS 

- C) usurio solicita ou 

._apos reavalfaca
N  
o interna)externalver Item ,4S. 

Esta atividade ngo dove ser realizada sem antes se estudar, de 
forma ampla, qual a capacidade de trabalho disponivel no setor para 
aumentar a quantidade de servicos, considerando, principalmente: 

- atividades ja em andamento; 

- pr6ximas atividades(ja previstas no Programa de Trabalko); 

- limitag3es(item 46) e poss ibilidades(item 63) do equipa-
mento. 

Considera-se importante, no levant amento de necessidades: 

- nao prometer soluq3es imediatas; 

- sobretudo, verificar a situacao (ser ouvinte); 

identificar sistema/situacao atual das at;vidades do usuario; 

- aval lar, corn as demais integrantes da Sec Info, as condic3es 
de atend iniento (ou nao) ao usuario; 

- realizar, normalmente, mail de um cantata para avaliacao e/ou 
definicao das necessidades; 

estudar quantitativamente a solucao, no sentido de avaliar as 
Possibilidades de projecao do sistema. 
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43 - LAY-OUT DAS INSTALACSES 

VIDE 39 - INSTALAc2ES 

44 - LEGISLAc0 

VIDE 28 - DOCUMENTAM DE REFERENCIA 

45 - LEVANTAMENTO E VIAELIDADE DE SISTEMAS A IMPLANTAR 

0 1evantamento e o estudo de viabilidade dos sistemas internos a 
desenvolver deveri ocorrer quando: 

usurio solicita ou 

- ap6s reaval iacao interna/externa(ver item 70). 

Esta atividade nao dove ser realizada sem antes se estudar, de 
forma ampla, qual a capacidade de trabalho disponivel no setor para 
aumentar a quantidade de servicos, considerando, principalmente: 

- atividades ja em andamento; 

- pr6ximas at ividades(ja previstas no Programa de Trabalho); 

- limitac3es(item 46) e possibilidades(item 63) do equipa-

mento. 

Considera-se import ante, no levantamento de necessidades: 

- nao prometer soluOes imediatas; 

- sobretudo, verificar a situacgo (ser ouvinte); 

- identificar sistema/situacao atual das atividades do usuzi.rio; 

- aval jar, corns demais integrantes da Sec Info, as condic3es 

de atendimento (ou nao) ao usu4rio; 

- real Tzar, normaImente, mais de um c:ontato para avaliacgo e/ou 

definicao das necessidades; 

- estudar quantitativamente a solucgo, no sentido de avaliar as 

possibindades de projecgo do sistema. 
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46 - LIMITES DO EGUIPAMENTO 

0 plena dominio das capacidades e limitaaes do equipamento 6 fa-
tor fundamental no exercicia da atividade cam microcomputador, pois 

ngo permitirg que se faca promessas ou que se superestime servicos 
que o equipamento pode realizar. 

A Sec Info ngo se comprometerg de atender a certas solicitaaes 
devido as suas limitaaes de miquina, nor6m nao criar4 no usuirio (ou 
tras seaes) uma falsa id6ia de que ngo mais ter' de manipular Q seu 
mapa ou 

Algumas das necessidades levantadas nao podergo ser atendidas pe- 

las limitaaeS de ciquina; quando ji dever4 alertar o usuj.rio final de 
que ngo ser atendido, par6m que Q assunto serg encaminhado(para 

CInfor/Reg. ou para 	Escalgo Superior). 

Para se obter esse dominio plena das limitaaes do equipamenta, 
serg necessgrio um estudo tecnico em relacgo as caracteristicas e con-
figuracgo do equipamento, avaliando (principalmente) as condiaes de 
armazenamento de informac3es, tanto a nivel de mem6ria principal quan-
ta auxiliar. 

Poderg ser utilizada, camp apoio, a tabela de Hardware (item 36). 

	

Saber das limitac3es do equipamento 	nao frustrar o usuaria (nem 
a si pr6prio), com a promessa do que nao podera cumprir. 

47 - LIMPEZA DAS INSTALArSES 

0 process° de limpeza das instalac3es devera ser disciplinado de 
forma a assegurar as candic3es satisfat6rias de manutencao dos equipa-
mentos e do local, estabelecendo um esquema de controle e periodicida-
de. 

Devera ser realizada, da seguinte forma: 

- Limpeza Diaria 

tirar o p6 dos equipamentos/mesas 
- limpar os cestos de papeis 
- limpar o assoalha(aspirador de 136) 

Limpeza Semanal 

- limpar vidros,janelas,Portas, 
mesas,cadeiras e armarios 

- tirar o p6 do equipamento, 
detalhadamente 

- passar pano corn alcool nas mesas 

- Passar pano dmido no assoalho,no 
rodap6 e nos frisos dos quadros 

- limpar aparelho de ar candicionado, 

inclusive o filtro 

- encerar e lustrar o assaalka 

A principio, a limpeza devera ser executada pelo Sd Aux, supervi-
sionada pelo Auxiliar Administrativo e inspecionada pelo Ch Sec Info. 
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'48 	MANUAIS 

VIDE 27 - DOCUMENTAC40 134SICA 

49 - MANUAL DO USURIO 

VIDE 90 - USURIO 

50 - MANUTENV:0 DO EQUIPAMENTO 

A manutencao do equipamento (assistkcia tknica, consertos e 
contratos de manutencgo) é abordada no item 6 das Normas para Uso de 

Microcomputadores (item 28). 
Serci realizada pelo fabric:ante, enquanto estiver na garantia;nes-

se period() deve•se estar atento as condic3es do "Terrno de Garantia". 
A Sec Info deveri ter cuidados externos corn a limpeza e conserva- 

cao dos equipamentos. 
Vencida a iarantia l  a manutencgo sera realizada por ressoal esre- 

cializado, contratado pela D Infor. 
Considera•se fundamental que a OM obtenha uma c6pia do contrato 

U e pro6tac5o d gorvicoc de manutenao & ascistkaa tOcnica, roaliam 
do entre o Ministerio do Exercito/D Infor (contratante) e a entidade 
contratada. 

Esse contrato devera ser minuciosamente estudado, no intuito de 
verificar quaffs sao, efetivamente, as direitos, as obrigac3es e as 11•
mitaq6es de responsabilidades, bem como outros detalhes da OM em rela-

cao a assistencia tecnica e em relacao a contratante/contratada. 
A OM devera solicitar, a contratada, ctipia do calendario de exe•

cucao de mnt preventiva, coin especificacao das atividades a serem de-

senvolvidas, bem como a sua periodicidade (o que devera controlar). 
Devera ser verificado o prazo de validade do contrato, bem coma 

as condic6es de atendimento coma, par exempla, prazo para atendimento 
ap6s a chamada, niulta, etc. 

Normalmente, os contratos nao abrangem servicos tornados necessa-
rios em decorr&ncia de neglig•ncia, impericia ou imprud&ncia; portanto 
dove•se ter todo cuidado com o equipamento. 

Devem ser estabelecidos as procedimentos basicos para, em caso de 
defeito no equipamento, buscar seu imediato reparo, de modo a minimi•
zar a interrupcao das atividades. 

Na solicitacao de servico (normalmente por telefone e registrada 
no controle de manutencao) devera ser informada: 

-reponsivel pela chamada 	 -equipamento (descricgo) 
-nlimero de serie 	 -local da instalacao 

-descricao da anormalidade observada -gran de urgelncia 

-hora da chamada 

0 Ch da Sec Info devera acompanhar e fiscalizar a execucao dos 
servicos contratados, bem conic devera zelar pelas normas de seguranca. 

A Sec Info devera manter em dia e em ordem uma pasta com todos 
controles a respeito da manutencao dos equipamentos, onde tambem d•ve•
ra arquivar (em ordem cronol6gica) as relat6rios de manutencao corres•
Pondentes as intervencSes tecnicas realizadas. 

Informar as alterac3es, julgadas pertinentes, a D Infor. 
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• 	Devera ser preenchIdo o Relat6rio de Manutencao, padronizado pela 
D Infor, conforme o modelo a se9uir: 

MINISTRIO 00 EXRCITO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E COMUNICA0E5 
DIRETORIA DE INFORNTICA 

RELATORIO DE ASSISMNCIA T6CNICA 

ITAUTEC 	 RELAURIO DE 

	

INFORM ICA SJA .Corretiva I 	I N. 	. ASSISTENCIA TdCNICA 

	

1 	I 

	

.Preventival 	I Dt: 	/ 	. 

Cliente: 
Endereco: 
Dairro: 	Cidade: 	 Est: 

Equipamento: 

 

N.Serie 

  

Solicitante: 
Tel/Ramal: 

DEFEITO RELATADO: 

Setor: 

 

DEFEITO CONSTATADO 

SERVICO EXECUTADO: 

Pegas retiradas 

 

Pegas colocadas 

PANE SANADA? Sim ( ) Ngo ( ) Defeito causado por ma utili-
zaggo 	Sim ( 	) Ngo ( 	) 

PERIOD() DE ATENDIMENTO 

! DATA ! HORA DA ! HORA DO 	 HORA DO TRMINO 
i 	! CHAMADA ! INICIO REPARO 	! 	 DO 	REPARO 
	 i 	 ! 	  

! 	! 	 ! 
	 i 	 i 	  i 	  
! PRAZO ATEND: 	 ! TEMPO REPARO 	! TOTAL 

INSTRUCSES: 
i.Preencher em 03 (tr&s) vias: 1. para a CONTRATANTE; 2. para a CON-

TRATADA; 3. para o detentor do equipamento. 
2.Usar verso, caso os espacos sejam insuficientes. 

Resp.p/receb. serv. 	 Tecnico da CONTRATADA 
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53 - MICROCOMPUTADOR (8,16 e 32 BITS) 

VIDE 36 - HARDWARE 

54 - MISSU PRINCIPAL 

A missao principal da Se; Info estit preconizada, em diferentes 
niveis, na DDc8meAtac

°
o de Referncia (ver item 28). 

Nas Instruc3es Gerais para o SINFEX: 

A Secao de inforcitica é um elemento estrutural destinado a aten-
der necessidades internas da informitica de uma OM, sendo sua capa-

cidade variivel em funcao da complexidade e das particularidades fuO~ 
[iDD@is da OM que integra (Sec Info, referido no Plano de Informatica 

do Exercito). 

Ainda, a respeito da competencia, ressalta: 

- operar, e realizar a manutencao, os seus equipamentos de infor-
matica; 

- desenvolver,explorar e manter Sistemas Aplicativos Internos e 
- prover apoio em desenvolvimento e processamento de sistemas, 

quando solicitado pela D Infor. 

0 Plano de Infori14tica do Exercito, no seu Anexo "C", Recursos 
Humanos, registra comp meta junto aos usuarios: 

A necessidade de despertar o interesse e a confianca dos Chefes 
Militares para o tratamento automatizado das informac3es. 

Nas Normas para Uso de Microcomputadores (item 4-Utilizacgo),te-
mos uma visgo de coma evoluirgo as aplicag3es internas: 

- isoladas inicialmente, 
- coma terminal num segundo momenta e, 

- ap6s, interligando -se em rede local, o que propiciara pesgui-
sa e/ou atualizac go direta das informa0es. 

Temos coma MISS40 PRINCIPAL: 

- APOIAR A TODOS OS SETORES DA SUA OM, 

- fornecendo as informa0es desejad .,0 ;  
- desenvolvendo e mantendo Sistemas Internosi 
- orientando o psssoal para obtencgo da informaggo desejada; 

- treinando o pessoal para que se transforme em usuario; 
- conscientizando e conguistando a confianca dos Cl Mil; 

- buscando a maxima interacgo cam os outros 6rggas,em todos 

os 	 ( C Infor, D Infor e, ate, comunidade). 

Deve-se, ainda, buscar o aperfeiqoamento pessoal e funcional, 
tanto tecnico quanta administrativo, estudando outras fontes sabre 
"Centras de informac3es' e assuntos pertinentes. 

Para complementar o estabelecimento da MISS40 PRINCIPAL, verifi-
car a item I - introducga e, em termos de execucgo, os itens 6 - Atri-

buic3es, 34 - FunOes e 84 - Tarefas Peri6dicas. 
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55 - M6DULOS PARA TREINAMENTO DE PESSOAL 

Devem ser elaborados maulos para treinamento de pessoal, como 
e".emento facilitador da atividade de habilitacgo do usuario final. 

Ao mesmo tempo em que elabora o material, o pessoal da Sec Info 

ja estara estudando e/ou revisando o conteddo de alguns pontos impor• 
tantes dessa area. 

Esse material 	o equivalents ao aperfeicoamento de uma 'sala de 
meios', o que sera basica para a treinamento de pessoal. 

0 	deverzi constar de: 

- nota de aula te6rica para o instrutor 
- nota de aula te6rica para o instruendo 
- nota de aula prat ica. 
- prova escrita 
- prova prg.tica 
- material para projecgo (transparencias, por exemplo) 

- cartazes/quadro-mural (se for o caso) 

Alguns assuntos pertinentes, desde 	 sgo: 

- Caracteristicas e Operacgo dos Equipamentos; 

- Sistema Operacional e 
- Software Disponivel(i m6dulo para cada software existents). 
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56 - NORMAS EXISTENTES 

VIDE 2E - DOCUMENTACO DE REFERiiiNCIA 

57 - NOTAS PARA BOLE  TIM 

0 mein de divulgacgo das nossas atividades 6 a Nct para Ooletim, 
air-"m do Relat6rio de atividades(ver item 76). 

4. de efetiva importancia, alem de ser mail um elo motivador/re-
, •orcador, o •Pato de se publicar os resultadosfe •eitos das atividades 
que porventura venham a ser desenvolvidas na Sec Info. 

A todo final de miss dove ser elaborada uma rota de divulgacao da 
utilizaco do equipamento, com o registro discr iminado por sous usuLi-
rios, das horas normal de expediente e das hor as fora de expedients, 
ale m de horas de manutencgo e percentual de util izacgo. 

•emos, abaixo, um modelo de Nota para Boletim Interno: 

UTILIZACAO DO MICROCOMPUTADOR ED-281 EM JANEIRO /87 

DURAHTE EXP FORA DO EXP 

SAT/3 25:06 12:08 
SFPC 05:25 00:00 
4a SECAO 16:41 00:00 
SRPC 00:55 00:00 
SAMMED/FUSEX 27:12 08:15 
AJ G 04:05 00:00 

TOTAL HORAS UTEIS 118:00 

TOTAL HORAS UTILIZADAS 79:24 20:23 
HORAS DE MARUTENCAO 0:00 

% UTILIZACAO 67.29 

Publicado no Boletla n. ..../..../19.... Item 



59 - OPERACZO DOS EQUIPAMENTOS 

Para a operacgo dos equipamentos, deve-se ter presente alguns 
aspectos importantes abordados no item Utilizacao (4.d) das Normas 

para Uso de Microcomputadores(ver item 28). 

Deve -se elaborar um Manual de Operacgo(ver item 27 - Documentacgo 
Basica) que, de forma clara e concisa, oriente o usuario no sentido da 

t:errea e ..1!'icivito do oquipawnto. 

A principio, cada equipaNeqto (pelo Porte) deverit ter uma dire- 
triz de uti}izacaO/Qperac"O; a qua} devera seguir,. de .Porma geral, o 
seguinte: 

NORMAS UTILIZAC,;'40/0PERAO0 DO EQUIPAMENTO 

- Introducao 
2 - Hardware instalado 
3 - Software disponivel 

4 - Manuais Disponiveis 

5 - Responsabilidadetencarregado/substituto/suporte/di 
gitacao) 

6 - Usuarios 
7 - HorFirios(distribuiGgo) 

8 - Servicos 
9 - Prioridades de uso 

10 - Condic3es de acesso e disciplina de uso 
li - Procedimentos para operacgo(descricgo de passos) 

.Ligar 
equipamento/winchester/disguete/ 
fita-cartucho/terminal 

.Impressora 

.Backup 

.Desligar 
Recomendac3es gerais 

Ainda, a esse respeito /  ver item 91 - Utilizacao do Eguipamento. 



59 - ORGANOGRAMA 4MBITO SINFEX 	 60 - ORGANOGRAMA 	0 M 

+---- SINFEX  	4 	Se; Info Tipo I 	Tipo II 	Tipo III 
I 

EME 	 ! 	+ 	 + 	+ 	-+ 	+ 	 + 

Direcio Garai 	! 	 ! 	CMDO OM 	! 	! 	CMOD OM 	1 	! 	CMDO OM 	1 

	

! 	 ! 	Cmdo Mil 	area 	1 	! 	Btl 	 ! 	! 	nivei 	SU 	1 

DEC 	 ! 	OM Log(SU a DU)! 	! 	Cia Cmdo 	! 	+ 	 + 

Jr 

Direcio Setoria] 	 + 	 + 	! 	AD/Bda/DE 	! 

I 	 + 	 + 	+ 	 + 

D 	INFOR 	 ! 	 1 	 1 	 ! 	Pel 	Cmdo 	! 

Apoio Tecnico- 	! 	 + 	+ 	 1 	 + 	 + 

Normativo 	! 	 ! 	Sec 	into 	! 	 I 

C INFOR 	 I 	 1 	TiN3 1 	1 	! 	Pel Cede 	! 	4 	 4 
Execuao 	! 	 + 	+ 	+ 	! Sec Info ! 

SEC 	

Jr- 

! 	 I 	 ! 	Tipo 	III 	! 
OM (Sec Info) 	 ! 	 + 	 + 	+- 	+ 

Elemento 	! 	 ! 	Se; 	Info 	! 
Estrutural 	! 	 ! 	Tipo II 	! 

! 	 + 	 + 
+ 	 + 	 1 

61 	ORGANOGRAMA INTERN° 

	

SEC INFO TIPO I 	 SEC INFO TIPO II 	 SEC INFO 
+ + 	 TIPO III 
chefe ! 	 + 	+ 	 + 	+ 

+ + 	 ! CH GP ! 	 !OP MC ! 
1 	 + 	+ 	 !(1-2) ! 

+ + 	 I 	 + 	+ 

	

! sub-chefe ! 	 1 
+ + 	+ 	++ 	+ 	I 	I 	I 

I 	 !aux.adm!-!sv.gr! 	+ 	+ + 	+ +- -+ 	+ 	+ 

+ + + 	+ + 	+ 	!OP MC! !OP TERM! !DIG.! 	I DIG. ! 

	

! grupo tecnico ! 	 + 	+ !(4 a 8)! +- -+ 	+ 	+ 
+ + 	 + 	+ 

I 
+- 	 + 	 + 	+ 

1 	 ! CMT GP ! 
+ + 	 +- 	 + 	 + 	+ 

	

! analista suporte 	! 	 ! analista sistemas ! 	 I 
+ + 	 + 	 + 

I 	 I 	 I 	 I 	- 
+ 	 I 	 + 	 + 	++ 	+ 

1 	 !OP MC(1-3)! !DIGIT.(1-3)! 
1 	  I 	 I 	 1 	  I 	+ 	++ 	+ 

+ + + 	+ + 	+ + 	+ + 	+ 
! programador ! ! operador ! I operador I ! digitador ! 	! 	sv 	! 
! 	(1/2/3) 	! 	! 	(1/2) 	I 	I terminais ! 	! (2/4/6) 	! 	! gerais 	! 
+ + + 	+ ! (8/16/24) ! + 	+ 	+ 	+ 

+ 	+ 
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62 - PI_ANO DE FE1RIAS 

Tem importAncia significativa no momento em que, possa comprome•
ter a continuidade das atividades da Sec Info, tanto a nivel do setor 
quanto a nivel de usuairio final. 

0 que dove sirvaliado, a nivel de setor, e a validade de se 
adotar uma ou outra alternativa, por exemplo: 

- todo o pessoal entra em gozo de ferias, num 'Mica periodo, 

permanecendo somente o minimo necessirio para manter as atividades in-
dispensaveisi 

- dividir a pessoal em dual ou tr&s turmas, de forma a manter 
todas as atividades em pleno andamento. 

A nivel de usugrio final, 6 a caster de 'cobertura . , no sentido 
de que um usugrio nao dove entrar em feriaS scm antes deixar um ele-
mento substituto em condic3es de operas a scu sistema. 

Ao encerrar a "grosso" do Plano de Ferias, considera•se conve-
niente uma retomada das atividades, configurada por uma reuniao geral 

tanto na Sec Info em relacao as . diversas atividades, bem coma coin os 
usual-jos finals,' no sentido de verificar quern é encarregado de qual 
sistema, uma vez que o period° de ferias coincide, normalmente, corn as 

movimentac3es de pessoal. 

63 - POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO 

Da mesma forma que abordamos as limites do equipamento (item 46), 
faz•se necessario en focal- as possibilidades do equipamento. 

Conhecer o equipamento, bem como suas limitac3es, sgo considera-
c3es que devemos ter para avaliar uma situacgo em termos de possibili-

dades de atendimento. 

A 	Sec Info recebe, permanentemente, solicitac3es de servico e, 
naturalmente, devera avaliar (uma a uma) as condic3es de atender.Para 
tal, tern que considerar as possibilidades do equipamento, bem como 
fazer uma projecao minima da evolucao daqucle trabaiho, no sentido de 
atender hoje e poder continuar a faze•lo ;sob Pena de comprometer a 

atividade. 

Ao mesmo tempo, devera ter conhecimento da configuracao do equi-
pamento e da sua condicao de expansao, tanto a nivel de mem6ria quanto 
de perifericos, o que podera leva•lo a propor uma ampliacgo das condi-

c3es do equipamento ao inves de nao atender ao usugrio final. 



64 - PROGRAMA DE TRABALHO 

A elaboracao do Programa de Trabalho deve se basear em diversos 

aspectos, dos qua is ressaltamos: 

- diretrizes do Cmdo OM; 
- limitac3es de pessoal, equipamento, material, etc, 
- normas em vigor (EME,DEC,DINFOR,CINFOR/Reg,OM); 

- avaliaaes interwas e externas(anteriormente realizadas) e 
- estuda do que é preconizado neste document°. 

A realizacgo de uma reavaliaggo interna e/ou externa (ver item 
70), implicara, geralmente, em uma revisao e reelaboracao do Programa 
de Trabalho. 

Isso significa que o Programa de Trabalho é dingmico, e ngo esti-
tico como costumamos ver, ou seja, havendo motivo, altera-se. 

A seguir, aPresentamos um modelo de Programa de Trabalho e, ap6s, 
algumas das atividades que, oportunamente, poderao ser incluidas no 

P1MiijUntg Ckl 5 11W 5i-■$ ;nfo. 

CNDO ON 
SE00/2/111 	 PRIT'AMA DE TRAIALHO PARA 0 ANO  

+ 	 -+ 

!N! DE! 	! 	! 	DATA 	! 	 ! 	! 	! 	! 	! 

! 	!PLJ!EXC!----------- --- ! 	EVENTOS 	!DORACiD!ATIIRUICID!DESTINO! ORS ! 

!ORDEN! 	! 	!INiCID!TAMINO! 	 ! 	! 	! 	! 	! 
+    - -----+ 

! 	! X ! 	! 11JAN! 1MAR ! MANUTENOD E ATUALIZACZO DOS: 	! 2 a ! S8-CH 	! CMDO ! 	! 

! et ! 	! 	! 	! 	! - Sistems Interns 	 ! 	! 	! 	! -- ! 

! 	! 	! X ! OAR! 310E2 ! - Arquivos (Ramos de Dodos) 	! if I ! ANAL 	! ON 	! 	! 
! 	! 	! 	! 	! 	! 	 ! 	! 	! 	! 	! 

+ 	  

Atividades propostas: 

- INTERNS: 

.Sistema Interne) para Documentacao dos Programas/Sistemas 

•Desenvolvimento de M6dulos para treinamento de pessoal 

-Integracao corn CInfor/Regional e outras instituic3es/organi -

zag3es da comunidade 
.Reunigo para avaliacao interna 
-Manutengao/Expansao dos Sistemas ja implantados 

.Habilitacgo/Aperfeicoamento para pessoal da Sec Info 
-Verificagao das tarefas peri6dicas(item 84) 
.Revisao de Manua is e Normas 
.Relat6rio Semestral e Anual 
.Documentacao dos Processamentos 

- EXTERNAS: 

.Divulgacao dos Sistemas dispon(veis para o usuario final 

-Programa de Substituiggo de Textos 

.Estudo,desenvolvimento e implantacao de Sistemas 

.Treinamento para pessoal das Seg3es 
-Reuniao para avaliacgo externa 
-Seminarios para Chefias 
-Atualizacao de dados nos Sistemas jai Implantados 



JJ 

65 - PRIORIZAC40 DE ATIVIDADES 

0 estabelecimento de prioridades para a execucao das atividades 

esta ligado a execucao do Plano de Trabalho e as diretrizes do Escalao 

Superior, bem comp do Cmdo da OM e da Chefia da Sec Info. 

Tendo como linha de ac go o Plano de Trabalho, a atribuicgo de 

prioridades devera propiciar o seu cumprimento de maneira otimizada. 

Como o setor é de apoio(atividade•mein), devera considerar fato•
res ticnicos, com isso, atendendo as diretrizes estabelecidas pela 
Chefia, a qual julgari criterios de hierarquia, urgencia, necessidade, 
etc. 

Em termos de atuacao da Sec Info, consideramos: 

- solicitacgo que demande desenvolvimento de Sistema Interno, 
especifico, sera estudada e entrara(ou ngo) na fila de Implantac3es, 
considerando complexidade, necessidade e outros fatores; 

solicitacgo 	que depende somente de operacgo ou exploracgo 
rapida dos recursos da maquina, devera ser logo atendida (menor prazo 

passively; 

- a tend&ncia initial é a de 'atender a todos os set ores coin 
algum trabalho', para depois ampliar o atendimento a cada um dos 

usuarios finais. 

Em suma, deve-se procurar a maxima satisfacgo do usuario, aten-
dendo todas solicitac3es 'menores' de imediato e incluindo as 'maio-
res' no programa de trabalho (implantaq3es), sujeitas a uma avaliacgo 

mais elaborada. 

66 - PROCEDIMENTOS COM CADA SISTEMA 

is importante especificar, de forma detalhada, as procedimentos de 

operacgo/execucgo de cada Sistema. 

As Normas para Uso de•Microcomputadores(ver item 28) preconizam 
clue, para cada Sistema, seja elaborada uma completa documentacgo. 

0 detalhamento dos procedimentos para utilizacgo de cada Sistema 
deve ser ali inserido, descrevendo, passo a passo, as atividades/co-
mandos/operac6es a serem realizadas a fim de que se obtenha o resulta•

do desejado. 

Podemos chamar, esc:larecendo, de 'memento' ou *maceteiro .  do 

usu,irio final. 

'A Secgo usuaria deve ter mais de um integrante treinado na opera-

cao de cada um dos seas sistemas; bem coma na Sec info todas dev•m es-

tar habilitados a operas em qualquer um dos sistemas. 

Cada usuario final deve possu I r o se'.i 'memento de operacgo do 
Sistema', alem do que esta na pasta de Documentacgo dos Sistemas. 
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67 - PROGRAMAC20 (DIRETRI2 PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS) 

No escudo de viabilizaao para desenvolvimento e impl.antaco de 
Wit Sistema Interno(ver it 	45), uma premissa deve'ra estar presenter 
a determinacgo da solucgo mats adequada(quase sempre) ngo estara na 
opcgo por um "sistema em t:al linguagem de programacgo". 

Todos os problemas (ou necessidades levantadas) sgo passiveis de 

solucao pela exploracao dos recursos de um editor de textos, de uma 
planilha eletr3nica ou de urn gerenciador de base de dados. 

Melhor que isso, temos a nossa disposicao um software integrado, 
o qual permite a utilizacgo iterativa desses aplicativos de use geral, 
cone o que temos um gran de flexibilidade ainda major para criarmos e 

imaginarmos as soluOes ,!itimas possiveis. 
Dificilmente nao conseguiremos atender a um usuario final atraves 

desse recurso e, assim sendo, e element() facilitador tanto para a Sec 
Info, a qual conseque rapidamente o scu objetivo, quanto para a usua-
rio, o qual obtem major facilidade de operacao e major •lexibilidade 

Para riHugraf,:ao das informa0c51 

68 - ODE 

Cl Quadro de Distribuicao de Efet i vos regulara o efetivo para cada 
Sec Info de acordo com as disponibilidades(formacao) de recursos huma•
nos, e considerando o prescrito nos Anexos "C* e 'O' do Plano de In-
formitica do Exercito. 

69 - QO 

Cl Q.O. clas Sec Info esta definido coma abaixo prescrito, baseado 

nos elementos estruturais(m6dulos) de informtica, de acordo coin• o 
Anexo "G" (piano de equipamento) e "C" (recursos humanos) do Plano de 
Informatica do Exercito. 

a. Organizac3es Militares Operacionais 
i) Sec:go de Informatica 'Tipp I 

a) Equ pamento : SMC ( 08,16 ou 24 terminals) 
b ) Pessoal 

! FUNC40 	EFETIVO 	! HABILITAM 
+ 	  
!1.CHEFIA 
! CH 	 CEL/MAJ - 01 ! C ESP ANAL.SIST. 
! SUB-CH 	CEL/MAJ - 01 ! C ESP ANAL.SIST. 
! AUX ADM 	ST /SGT - 01 a! C ESP AUX INFOR/EsIE 	! 
! SV GR 	SD EV 	- 01 a! - 
12.GRUPO TiCNICO 
! ANAL.SUPORTE 	MAJ/CEL - 01 ! C ESP ANAL. HST. 
! ANAL.SISTEMAS! MAJ/CEL - 01 b! C ESP ANAL. SIST. 
! PROGRANADOR 	ST /SGT - 01 C! C ESP AUX INFOR / EsIE 	! 
! OP SMC 	CB NB 	- 01 b! TREIN.ESPECiFICO/FABRIC. ! 
! OP TERM 	CB/SD NB- 01/T! TREINAMENTO ESPECIFICO 	! 
! DIGITADOR 	CB/SD N9- 02 d! TREINAMENTO ESPECIFICO 	! 
1 SV GR 	! SD EV 	- 01 ! - 

(a) - 02, para 16 T at mak 	(b) - 02, para 24 T 
(c) - 02 p/ 16 T e 03 p/ 24 T 	(d) - 04 p/ 16Te06p124 1 

c) D st r ibuic 	padrao Cindo Mil area , Oda 
OM Log ist cas( de SU a Bt 1 ) 

di Enquadramento: OM 



2) Seca° de Informatica Tipo II 

a) Equipamento: MC multiusuario ( 4 a 8 terminais) 
b) Pessoal: 
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! FUNCZO 

! CH SC 
! OP MC 
! OP TERM 
! DIGITADOR 

EFETIVO 

ST/SGT- 01 
SOT - Oi 
CO NB - OUT 
SD EV - 01 

HABILITACZO 

C Esp Aux Infor / EsIE 
C Esp Aux Infor / EsIE 
Treinamento Especifico 

. Treinamento Especifico 

c) Distribuicao Padrao: OM nivel Bt1 - Cmdo AD,Bda,DE 
d) Enquadramento: Pel Cmdo / Cia Cmdo / OM 
e) A Sec Info podera ter outra composicao, com ate 03 Tu, 

com a seguinte composicao de pessoal: 

! FUNCZO 

! GMT SC 
! OP MC 
! DIGITADOR 

EFETIVO 
	

! NABILITACZO 

ST/SGT- 01 	! C Esp Aux Infor / EsIE 
SOT - 01/S; ! C Esp Aux Infor / EsIE 
SD NB - 01/Sc ! Treinamento Especifico 

3) Secao de Informatica Tipo III 

a) Eguipamento: MC monousu .ario 
b) Pessoal: 

! Flinn 

! OP MC 

! DIGITADOR 

EFETIVO ! NABILITACZO 

 

! SGT 	- 02 

! SD EV - Oi 

C Esp Aux Infor / EsIE 	! 

Treinamento Especifico 	! 

c) Distribuicao padrao: nivel de Sli independentg. 
d) Enguadramento: Pel Mock) / OM 

b. Organizac3es Militares Nao Operacionais 

Nessas OM, podem ser c:ontratados profissianais civis para au-
xil iar a Chefia da Seca° de informitica e para integrar o Grupo Tecni•
co, dentro de certos limites (proporcao militar/civil). 
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70 - REAVALIAOES (INTERNAS E EXTERNAS) 

Deve-se prover, no Programa de Trabalho (item 64), a realizaGao 

de duas reuni3es(semestre) para avaliacao: 
- da at ividade interna da Sec Info e 
- da sua interagao com o 	 final(validade). 

Na avaliacao interna, precedendo a reavaliacao externa, deverao 

ser analisados diversos aspectos, tais coma: 

a. Estrutura 

-Pessoal 	Instalaaes 	-Equipamento/Software 	- Material 

b. Funcionalidade 

7AtrIbuic es/1Func3es 	-Habi1ita650/Aperfeicoamento 

c. Ltros 

-Programa de Trabalho 
-Plano de Desenvolvimento e Implantacao de Sistemas 
-Produtividade/ETici&ncia/Eficacia 
-Atualizar e revisar toclas as tarefas peri6dicas (item 84) 

-Estabelecer novas metas e objetivos. 

A avaliacgo externa permite uma reflex go sabre PD, par parte de 
todos as setores da 0Mso que possibilita uma renovacao do Espirito de 
engajamento na luta pela racionalizacgo e dinamizacgo das atividades. 

Deve ser previamente preparada e distribuida uma pauta com as as-. 

suntos a serem abordadas, regulando o event a: 

- Finalidade da reuniao, 
Situacgo Atual da Sec Info, 

- ProjeOes para pr6ximo semestre e 
7 Expectativas/Necessidades Setor. 
- Primeira etapa,reunigo 

- dos integrantes da Sec Info, 
- representante C Infor/Reg. (se possivel)e 
- Cmda/OM e seu EMG e Especial, para: 

i) exposicao da Situagao atual da Sec Info; 
2) aborclagem dos problemas e das necessidades; 

3) divulgacgo do Manual do Usuzi.rio; 
4) previsgo para o semestre e 
5) expectativas em relacgo ao f'.ituro. 

- Segunda etapa, as integrantes da Sec Info percorrem as diver-

sas sec3es da OM, a fim de: 

- avaliar as sistemas jzi implantados(validade/expansgo), 
- estabelecer cst'.Ldos de viabilidade p/ novas sistemas c 
- divulgar a Manual do Usucirio (item 90) c 

o Guadro de Sist. Internos ( item 22). 

- Terceira etapa: o Ch Sec Info, com a Ch C Infor/Reg., define 
as sistemas que soma desenvolvidos e implantados na OM e as que sergo 

encaminhados ao C Infor/Regionai ou D Infor. 
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7i - RI CEGIMENTO DO EQUIPAMENTO 

VIDE 14 - CHUAN DO EQUIPAMENTO 

72 - RECURSOS HUMANOS 

A parte relativa a recursos humanos 6 abordada no capitulo IV das 
instruc3es Gerais Para o SINFEX ( item 28) e, tamb•m, de forma mais de-
talhada, no Anexo . C .  ao Plano de Informatica do Exercito. 

Preconiza•se, aqui, o controle geral e total (na sua OM) dos ele- 
mentos que possuem qual quer experi&ncia e/ou cur so na area de Informa-
tica (Processamento de Dados, etc.). Para tal, basta emitir,periodica-
mente, uma circular (ou mesmo uma lista a ser completada) com os se-
guintes dados: 

!POSH !NOME COMPLETO!CURSO E/OU! EQUIPAMENTO!ENTIDADE!PERIODO!CARGA ! 
!GRAD. !(Nome/Guerra !EXPERINC.! 	!1NSTIT. !DE ! A !HOUR.? 

Esse levantamento se constituira no cadastro de Pessoal com expe•
ri&ncia e/ou Curso na area, ao qual deverao ser acrescentados todos 
aqueles que: 

-receberem treinamento individual p/operacao do equipamentoi 

-t iverem treinament:o programado (intern° ou externo); 

-participarem de seminarios (internos ou e•ternos) e que 

-participarem de outros treinamentos/cursos. 

Convem ressaltar,quando da realizacao desse tipo de levantamento, 
que se trata de um cadastramento visando o aproveitamento da parte 
inexplorada dos rc-cursos humanos disponiveis naquela Secao/Setor, em 
seu pr6prio bene-Ficio. 

A respeito da -Formacao de recursos humanos, ver item 33 - Forma-
cao de Recursos Humanos. 
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72 - RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros para a Sec Info solo necessarios para: 

- EQUIPAMENTO; 
- MATERIAL. DE CONSUMO; 
- ASSISMNCIA Ti CNICA; 
- LIVROS E REVISTAS TCNICAS e 
- DASDS DE HABILITAC40/APERFEICOAMENTO. 

Normalmente, o equipamento ji chega acompanhado de material de 
consumo para o tempo inicial(1 ou 2 meses). 

Quanto ao restante do recurso para material de consumo, nao pre- 
visto anteriormente na FOMEX, devera ser observada a situacao 'FATO 

NOYO' no pedido de complementacao/suplementacao de recursos enviado ao 

receber a equipamento (para 4 1) e 'A + 1'), e devera ser incluida na 
FOMEX de 'A • 2', quando chegar o momenta oportuno. 

0 equipamento é adquirido de forma centralizada, assim coma a as-
sistemcia tecnica 6 contratada da mesma forma (pela D INFOR). 

Quanto a cursos de habilitacao/aperfeicoamento de pessoal sao 
normalmente regulados pela D infor e executados pelo fabricante ou pe-
lo C In for da area, nao havendo disponibilidade de verbas para outros 
cursos (a nao ser a nivel da pr6pria OM). 

No que diz respeito a livros e revistas tecnicas, nao ha disponi-
bilidade centralizada para tal, devendo ser obtido at raves do Cmdo OM. 

0 usa racional de tais recursos 6 de grande importancia para a 
continuidade das atividades da Sec Info. 
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74 .  - REDES LOCAIS 

A constituico de redes locals oferece uma s6rie de vantagens pa-
ra a integracao de servicos e compartilhamento de recursos de varias 
UCP, mem6rias de massa, impressoras,etc.,interligadas entre si, em uma 

configuracao padronizada. 

Do panto de vista funcional, uma rede local é um sistema de comu-

nicagao entre varios microcomputadores e perifericos, com objetivo 

de compartilhar QS diversos recursos, com o minima de interferencia 
nas atividades locals de cada um dos sistemas. 

Uma rede local 6 constituida basicamente par um grupo de computa-
dores com relativa capacidade individual de processamento, porem com 
alto grau de eficigmcia na execucao de tarefas interativas e aplica -
c3es especializadas, coma o processamento de textos, programas de 

ttli010 	dECiq0 ou augio a banco 	Oadoa. 
Suas aplicac3es sao duplas, a partir de sua capacidade como (its-

positivo inteligente e integrante de uma rede de comunicacgo. 

A informatizacao dos drgaos do Exercito ficara mais firme a par-
tir da implementacao de redes locais de microcomputadoresi pois, coin a 
disseminaqao do uso de microcomputadores, sera. necessaria a interliga-
c.ao desses equipamentos, em redes geograficamente distribuidas. 

0 objetivo basico da rede local C compartilhar dados e recursos 
dc hardware e de software, pela comunidade de usuarios. 

As caracteristicas da rede local sac): 

- extenso geografica de poucos quil3metrosi 

- alta taxa de transmissao e 

- subordinacgo ao mesmo Cmdo. 

considerado o estagio 6timo que se pretende atingir com os Ele-
mentos Estruturais (Sec Info) de Informatica; onde se tera um grau bem 
maior de fidelidade das informac3es num menor espal.1. 0 de tempo. 

Ainda, a esse respeito, ver itens 85 - Teleinformatica e 86 - Te-
leprocessamento. 

75 - REGISTRO DE UTILIZAM) DO EQUIPAMENTO 

VIDE 91 - UTILIZAC'40 DO EQUIPAMENTO 
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- RELAT6RIO DE ATIVIDADES 

A elaboracgo do Relat6rio de Atividades e precOniZada, principal-
mente, 

 
in duas epocas: 

12 Semestre (Jun/Jul): Relat6rio Semestral; 
22 Semestre (Nov/Dez): Relat6rio Anual. 

Alem do relat6rio aqui preconizado, temos o relat6rio anual da OM 

(RISG), onde a Sec Info tera sua participaqao. 

Queremos reforcar a importncia da elaboraqao 	de$te relat6rio 
que, uma vez submetido 	apreciaco do comando da OM, devera serenca- 
minkado ao Escalgo imediaiamente superior, ao C Inhr/Pegional e a D 
infor. 

Com isto, haver uma interacao cada vez maior entre o usuario da 

Ponta 	05 ncalik5 diretamtnU intros 
A seguir, apresentamos uma diretriz para elaboracao deste relat6- 

r I a: 

Enquadramento 
OM 

RELATORIO (ANUAL) DE ATIVIDADES 

I. INTRODUC40 
II. DESENVOLVIMENTO 

1..Hist6rico das Atividades 
2.Contatos Externos 

a. C Infor/Regional 
b. Outras Entidades/Instituic3es 

3.Utilizacao do Equipamento 
4.Manuais/Livros/Revistas 
5.Sistemas 

a.Implantados 
b.Em implantacgo 
c.A implantar 
d.Documentacao 

6.Formac(o de Recursos Humanos 
a.Pessoal da Sec(o/Gp/Tu 
b.Pessoal da OM 

1)Chefia 
2)Usuario Final 

7.Avaliac3es 
8.Programa de Trabalho 
a.Programa Propriamente Dito 
b.Metas Estabelecidas 

9.Referemcia a LegislaGgo Atual (Normas) 
iO.Necessidades/Expectativas 

a.Equipamento 
b.Pessoal 
c.Verbas 
d.Instalac3es 
e.Troca de Experi&ncias 
f.Sugest3es 

III.CONCLUS40 

Local 
Data 
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77 - RESERVA PARA UTILIZACU DO EQUIPAMENTO 

VIDE 91 - UTILIZAM DO EQUIPAMENTO 

78 - RESTRIC8E8 DE USO (HARDWARE/SOFTWARE) 

As restriaes de uso, de uciquinas c de programas, sao enfatizadas 
tanto nas Normas de Uso dos Programas de Computador quarto nas Normas 
para Uso de Microcomputadores(item 28 - Documentacao de referencia). 

Alem da observancia do que c preconizado nas normas, enfatizamos 

alguns aspectos, quais sejam: 

- observar a efetiva seguranca das instalac3es e informa-
- 

coes(bem como efetivo controle de utilizacao); 

- nao permitir uso indevido do eguipamento e dos programas; 

- nao permitir c6pia de programas, sem autorizacao (tanto de 
dentro para fora, quarto de fora para dentro); 

- nao permitir uso do equipamento por pessoas sem treinamen-

to e habilitacao para tal. 
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79 - SEGURAKA 

0 uswirio de microcomputador devera estar consciente, mesmo nas 
aplicac3es mais simples, de que 6 necessario uma atencgo toda especial 
a seguranca, em todos as seus aspectos, principalmente pelo fato de 

pertencer a uma organizacao do Exercito. 

A seguranca ngo 6 uma atividade esporadica, mas sim uma atividade 
permanente. 

Um sistema de informacoes (gerencia e processamento) deve ser al- 
terivei, maievel, seguro e, acima de tudo, deve dar condic3es ao seu 
administrador para control' - lo. 

A seguranca dos dados pode ser definida coma a protecgo da infor-
maga° contra a revelacgo acidental ou intencional a pessoas ngo auto-

rizadas e, principalmente, contra alteraaes ngo autorizadas. 

4 impossivel projetar e construir um sistema de processamento de 
dados que seja a prova de ma fe e incompet&ncia.Por esse motivo, ten-
ta-se sempre dar aa administrador um meio de "rastrear

° 
 as falhas. 

Essas caracteristicas sgo atingidas, em boa parte, corn as seguin-

tes procedimentos: 

- designacgo, pelo usuario, de pessoal autorizado a acessar os 

programas e dados; 

- guarda dos arquivos em local reservado e cam controle de cha- 
ves (num segundo estagia, cada usuaria podera guardar o seu 
arquivo); 

- canalizacgo de toda e qualquer solicitacgo de entrada au 
prestacgo de servicas: 

- confirmacgo com a Chefia, sempre que o usuario solicitar kora 

de maquina au prestacgo de servico. 

A seguranca de hardware e software e responsabilidade direta da 
Chefia da Sec Info, sendo substituido (quando necessario) pelo pr6ximo 
em antiguidade ou na falta deste por alguem designado. 

0 Plano de Informatica do Exercita enfatiza o aspecto seguranca 
nos Anexos 'E .  (seguranca) e . 1.." (auditoria) e as Normas para Uso de 
Microcomputadores (ver item 28) explicitam, de forma detalhada, tanto 
as responsabilidades quanto aborda especificamente em relacgo a segu-
ranca -Fisica, do software e dos dados. 
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80 - SEMIN4RIOS 

A realizacgo de semilv,irios sobre informittica e microcomputadores 

teiri a finalidade de conscientizar os participantes, basicamente Os 
Cheies Iii tares, da importancia do tratamento automatizado das infor- 

macoes. 

0 planejamento, a organizacgo e a execucgo dove ser encargo da 
pr6pria Sec Info, a quill, julgando oportuno ou necessario, devera se 

apoiar no CInfor/Regional. 

Esse seminario devera proporcionar aos participantes: 

- visgo gerai d: OM e do Exercito no contexto da. Informatica; 
- noc3es basicas de informatica; 

- Possibilidades e limitaaes 

- do equipamento disponivel, 

- do software disponivel. 

- as atividades caracteristicas da Sec Info cia OM 
- operacgo de um microcomputador, utilizando os "pacotes .  apli-

cativos de use mais adequado as atividades do Muria, como Editor de 
Textos, Planilha Eletr6nica e Gerenciador de Bancos de Dados. 

Devergo participar deste seminario todos os niveis de Chefia jul-
.gados pertinentes pela Chefia da Sec Info, em acordo com o Cmdo da OM. 

Para a execurgo dessa atividade, podergo ser previstas sess3es 
te6rico-expositivas, projeg3es (video, slide, filmes) e sess3es prati-
cas junto ao microcomputadar, bem coma visitas i instalac3es do CIn-

for/Regional ou de entidades privadas ou governamentais. 

Ainda, 	a respeito cia programacgo, devc-ra haver a cuidado de 5e 

elaborar uma sequencia atrativa de eventos, que nao seja macante e 

que, efetivamente, leve ao alc:ance dos objet ivos propostos. 
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Como exemplo, apresentamos a seguir uma programacao alternativa 
Para reali .z.ac',:io de um seminirio 

+ 	 + 
! 	! 	! 	 ! 	! INS- 	!PRO-! 
!DATA!NORARIO! TURMA 	ASSUNTO ! LOCAL ! TRU- !CES-! 
! 	 ! 	! TOR 	!SO 	! 
! 	  ! 
! 	09:00 	Abertura 	! 	!CH CInf! 	! 

! 08 MR 	as 	Todos 	Informatica: 	! Sala ! 	! P ! 
! 	10:30 	- uaa visit) Nac.!Instr. !CH Sec ! 	! 

! 	 - situaao no EB! 	I 	Info! 	! 
!  	 . 	 ! 	! 	!- 	-! . 	. 
! 	 !A Informitica na ! 	! 	! 	! 
!89:08 	!OM: 	 !Sala 	!CH CInf! 	! 
! 09 ABR 	Todos !Papel Sc /Gr/Tu ! 	! 	! P ! 
1 	as 	!Conceitos bisicos!Instr. !CH Sec ! 	I 
! 	 !sobre microcomp. ! 	! 	Info! 	! 
!10:30 	10 Editor de Texto! 	! 	! 	! 
! 	 !Gerenc. de BD; 	! 	! 	! 	! 
! 	 !possibilidades e ! 	! 	! 	1 
! 	 !limitaaes 	! 	! 	1 	! 
! 	 ! 	 ! 	 ! -- !- 	-! 
! 	 ! 	 ! 	! 	! 	! 
!89:00 	!Visita ao Centro !Centro ! CH 	! 	! 
! 10 ABR 	ITodos !de Informitica 	!Infor/ ! 	!P/D !  
! 	as 	!Regional 	!Regio- !CInfor ! 	! 
! 	 ! 	 !nal 	! 	! 	! 
!11:00 	! 	 ! 	! 	! 	! 
!     ! 	  ! 	 ! 	!- 	-! 
! 	 !Operacio de micro! 	! 	! 	! 
! 13/14 	13:00 	!computadores, 	! Sec 	!Pessoal! D ! 
! 	15 	 (1) 	!Editor de Textos,! 	! da 	! Pr ! 
! ABR 	as 	!Gerenciador de BD! Info ! Sec 	! 	! 
! 	 ! 	 ! 	! Info 	! 	! 
! 	17:00 . 	! 	 ! 	! 	! 	! 
+ 	 + 

OBS; (1) 4 (quatro) grupos de 3 Instruendos por dia, durante 
60 minutos cada; 

LEGENDA: P = PalEstra 
D = Demonstracio 
Pr= PrThca 

Devergo ser estabelecidas condic3es de aprovacgo, coma por exem- 

- 100% de frequgmcia e 
— prova pratica. 

AP6s encerrar o seminzirio, os resultados devergo ser publicados 
em 1.31, bem como deverzi ser encaminhada a documentacao pertinente a 
DInfor Para homologacgo e, se for o caso, publicacgo em 13 .1 (DInfor). 



06 	 Emitir o relatorio anual de 

dados estatisticas da OM 

07 	 Produzir o relatorio anual 
da OM, previsto no RISC 

08 	Escala de Sery co 	Emitir as escalas de servico,contro-! 
lando as elem.que a eias concorrem ! 

09 

10 

Controlar o armamento da OM(mnt,dis-! 
tribuicio,etc)por frac3es internal ! 

Controle ce Municio Administrar o consumo/distrib. de 	! 

mun.da OM,controiando o paiol e emi-! 
tindo os documentos usuais 

Protocolo 	 Facilitar a controle e localizacio ! 

da documentacio expedida e receoica ! 

indite Legislacio 	Facilitar a recuperaeio da documen- ! 
. taao que trata de um determ.assunto! 

Controle de 
Armamento 

Estatisticas 

Relatoria Anual 
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81 - SISTEMAS DA D INFOR 

A D Infor, cads vez mais, atuarg na producao de sistemas para  mi- 
crocompu.ta.dores, capazes de contribuir par a efetiva informatizacao 
interna das OM em geral. 

Evidentemente, que a D In for nao s6 desenvolverg sistemas coma 

tambtim estabeleceri a ponte necess4ria a divuigaggo e distribuicgo da•
queles sistemas internos desenvolvidos nas OM e que sac) de interes-
se/utilidade goal; dai a importancia de se mantes estreita ligacao e 
de sempre remeter a documentacao dos seus sistemas (ver item 29). 

Enumeramos abaixo, a titulo de ilustracao, al9uhs dos Sistemas de 
que a D In for disp3e para distribuicao as OM, normalmente divulgados 
em Noticiaria do Exercito(NE), e que podem ser solicitados a. Seca() de 
Sistemas (5D/2). 

NS de I 	Sistema 	 Funao 

Ordem 	(designaao) 	 (objetivo) 

01 	 Produzir as folhas de alterac3es de ! 
militares e civis de uma OM 

02 	Controle de Carga 	Controlar o material permanents de ! 
uma OM,por Diretorias provedoras 

03 	 Controlar o estoque do almox. de uma! 
OM,produzindo documentos e informa- ! 
cOes estatisticas sabre consuma 

Controlar todos os eventos adminis- ! 
trativos previstos em diversas areas! 

Administrar o aprovisionamento e con! 
trolar o estoque de gineros,emitin- ! 
do os documentos usuais 

Confeccio de 
Alterac3es 

Controle de 
Almoxarifado 

04 	Calendario Anual 

05 	Controle do 
Aprovisionamento 
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82 - SISTEMAS INTERNOS 

Sgo sistemas apicativos que visam ao atendimento de necessidades 

internas de uma Oil; normalmente desenvolvidos sob orientagao e contro-
le da pr6pria OM, obedecendo a normas tecnicas gerais e especificas, 
estabelecidas pela In-Por. 

Um Sistema Interno envalve as se9uintes atividades: 

- Levantamento/identificacao de necessidades; 
- Estudo de viabi•idade(quantificacao,alternativas viveis); 

- Desenvolvimento e taste; 
- Implantacao e 
- Manutengao(atualizacgo e/ou expans'io). 

Normalmente, o levantamento de necessidades sera realizado quando 

das avaliaaes externas(v•r item 70), e deveri verificar o atendimento 
da condicao essencial para a automacao de atividades"(item 15). 

0 estudo de viabilidade devera considerar as possibilidades(item 
63) e as limitac3es(itens 45 e 46),bem coma disponibilidade de pes•
soal,prioridade e outras. 

A fast de desenvolvimento e tests do sistema deve considerar as 
aspectos relat ivos a atualizacao dos dados(item 7), documentacao dos 

sistemas (item 29), etapas para solucao de problemas (item 32), etapas 
Para elaboracao de programas (item 31), diretriz de programacao (item 

67) e software disponivel (item 83). 

A implantacao deve ser acompanhada de treinamento do pessoal da 
secgo usuaria, a fim de (a partir disso) assumir a responsabilidade de 

operacao do sistema e atualizacao das informag3es. 

Sempre que a usuario julgar necessirio, ou guando das reavalia-
c3es, podera ocorrer uma verificacao, manutencao ou expansao de deter-
minado sistema, no sentido de adegua•lo as necessidades atuais do 
usuirio. 

0 controle dos sistemas esta preconizada (item 22), cm sistemas: 

imPlantados, cm implantacao e em estudo para implantacao. 

conveniente a elaboracao de um cant role geral dos sistemas, corn 

as informac5es minimas sabre cada um, e sua divulgacao para os usui•

rios, ben) coma para o C Infor/Regional e a D In for. 

Apenas para complementar, enumeramos abaixo algumas dessas infor- 
. ma‘oes. 

- name do sistema/programa 
- linguagem/aplicativo 
- dados de saida 
- usuirio efetivo(operador) 

- encarregado Sec Info 

- n2 disquetes 

- funcgolobjetiva 
- dados de entrada 
- secao usuaria 

contato/ramal 
- names arguivas 
- atualizacao(periado/ 

Ultima data) 
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S3 - SOFTWARE DISPONIVEL 

0 software disponivel para se trabalhar corn o equipamento 6 ague-
le distribuido pela DInfor. 

Pode•se, eventualmente, uma vez identificada a possibilidade ou 
necessidade, solicitar a D In for um outro software que nao aquele 
distribuido. 

Deve-se observar as Normas para Uso de Programas de Computador 
(ver item 22). 

Ha uma previsgo homoOnea em relacgo a distribuicgo de software 
para os usuirios de microcomputador, no sentido de padronizar as ati•
vidades e possibilitar um major aproveitamento dos trabalhos desenvol- 
vi dos e propiciar um maior intercambio de programas(via DInfor). 

Atualmente, a nivel de compativeis IBM-PC, o software disponivel 
6 o OPEN ACCESS (apl icat ivo po•suidor de Editor de Textos, Plan i Iha 
Eletr8nica, Gerenciador de Bancos de Dados, Comunicacao de Dados e 
Agenda Eletronica), s•ndo que a DInfor ainda disp6e de outros sof••

ware. 
A importancia fundamental de que os Sistemas Internos sejam efe-

tivamente desenvolvidos no software padrao, distribuido pela DInfor, 6 
que isto viabilizara uma efetiva troca de experienciasi o que nos per-
mitira, real mente, "pular degraus". 

! 	Tarn. 	palavra 

	

SOFTWARE 	DISPONIVEL 

	

Equipamento 	S.O. Software 

SUPER--700 CP/M COBOL 	CALCSTAR ! 
ED - 281 MP/M FORMS2 	OUICKCDDE ! 

BASIC 	FRIDAY 
! 	B 	bits CISCOBOL 	WORDSTAR ! 

DATASTAR 	ZIPCODE ! 
SUPERSORT 	DBPLUS 

I - 7000 SIM/M BASIC 	REPORTSTAR ! 

I - 7000 PCxt! SIM/DOS BASIC 
REDATOR 

! 	16 bits OPEN ACCESS 2.0 

COBRA XPC SISNE 
SOX 

ZIM/EDIX 	FORMS2 ! 
ED - 680 SHELL 	EDIX 

! 	32 bits EDIX COBOL 	ZIM/DOS ! 
ED - 690 UNIDOS ! 

BASIC 	UNIPLEX ! 
UNIVAC DRIVER 
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84 	TAREFAS PERIdDICAS 

A Ckefia da Sec Info deveri ter um controle absoluto das ativida-
des inerentes ao setor, para o que se faz necessario, dentro do cara-
ter de impessoalidade, o estabelecimento de um padrgo de controle na 
conducao do process°. 

Com o passar do tempo, as atividades inicialmente levantadas 
vac se caracterizando como peri6dicas e passim, naturalmente, das 

atividades . espor'adicas" para o nosso rol de atividades peri6dicas. 

Diante disso, preronizamos o controle por assunto pendente e por 
encarregado, a fim de possibilitar, inclusive, a veri-ricacgo de um de-
sequilibrio na distribuicao de atividades (ver item 6). 

A seguir, 	apresentamos um model° de controle geral: 

+------------------------------------------------+ 
EXECUCZO DO PROGRAMA DE TRABALHO 	 QUADRO 	DE 	TAREFAS 	PERIODICAS 

+------------------------------------------------ + 
! FUNO0 ! 	ATIVIDADE ! 	OBS. 	! ! 	i. Relatario Mensal de Uso do Equipamento 

!+ 
!I.CHEFIA ! 	- Nota p/ BI 	- Grifico 

! 	- Relat6rio p/ C Infor e D Infor 
!-CHEFE !-VERSA PARA TREINAMENTO !SB CMT ! 

!-TRANSFERgNCIA 	SGT CELSO !S/i 	! ! 2. Remessa para C Infor e D Infor 
!-MELHORIA DAS INSTALACOES !CMT 	! 

! - Relatorio Semestral 
!-SUB-CHEFE !-PROPOSTA SEMIN4RIO !ATE--- ! Anual 

!-ATENDER CHAMADO USU4RIO X ! - Documentaao Novas Sistemas 
Alteracio Sistemas 

!-AUX ADM !-ENCAMINHAR RELATORIO Y ! - Cadastro de Pessoal 
! - Resultados de Seminirios 

!-SV GERAIS -PEGAR DOCUMENTO CORREIO !ATE I2H! Treinamentos 
1 ! - Todo documento julgado oportuno 

!2.GP TiCN. ! 3. Verificacio 

1-AN.SUP. -REVISAR MANUAL USURIO ! - Metas/produtividade 
! - Disquetes(situacio/organizacio) 

!-AN.SIST. • -DESENVOLVER SISTEMA ALMOX ! - Backup 
I I ! - Controles internos 

!-PROGRAM. -TESTAR PROGRAMAS SIST. Y ! - Manuais 
1 ! - Implantaaes 

!-OP.COMP. -EMITIR RELATORIOS Z e H ! - Treinamento usuirio 
! - Cadastro de pessoal 

!-OP.TERM. -CONTATO P/ SOLIC. MNT ! - Arquivos (atualizacio) 
! - Documentaao de sistemas 

1 -DIGITADOR -ATUALIZAR ARQUIVO MEM ! - Armirios/mesas/quadros 
! - Biblioteca 

! -SV GERAIS -ALTERAR QUADRO-CONTROLE ! - Material PD 
! - Rotinas 	internas 
! - Distribuiao atividades 

I I ! - Programa de trabalho 

! 4. Reavaliacio interna/externa(6/6 meses) 

Ainda, a esse respeito, ver itens 6 - Atividad•s e 34 - Func6es. 
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TELEINFORM4TICA 

0 Anexo . I", as Plano de Informitica do Exercito, trata da Te-
leinformitica, 

No SINFEX, a teleinformatica se apoia em uma rede de teleproces-
samento que devera se estruturar em padr3es mais modernos na medida em 
que novas aplicac3es, particularmente os bancos de dados distribuidos, 
o exigirem. 

areas de aplicaqgo das redes de teleprocessamento: 

- transmissao,processamento e armazenamento de dados; 

- utilizach de canal multiservio(dados/voz/imagem) para 
dialogo entre usuarios; 

serviqo de teleconfer&ncia,em tempo real ou ngo e 

- automacao de escrit6rios. 

A rede de TP do SINFEX c uma rede de computadores keterog&neos, a 
qual devera se estruturar em tr&s niveis: 

- central (grande porte); .  

- intermedigrio (mini e superminicomputadores) e 

- usuzrio final (micro e supermicrocomputadores). 

0 planejamento da rede c encargo da D In for (Si)4- Sec go Tecnica), 
e o suporte tecnico pads ser obtido atraves do C Infor/Reg. au no Cen-
tro de Apoio ao Usugrio Final (D Infor). 
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86 - TELEPROCESSAMENTO 

A Comunicacao de dados entre computadores requer o use adequaclo 
de eguipamentos, programas, meios de comunicacao e protocolos. 

A comunicacgo entre dois pontos exige, em cada um deles, os se-

guintes equipamentos: 

- urn computador com placa de comunicacgo, 
- um modem (MOdulador e DEModulador de sinais), 
- um cabo serial interlifjando a saida da placa de comunica 

cao do computador ao MODEM, 
- uma linha te1e16nica para comunicar dados e/ou voz entre 

os dois pontos e 
- um aparelho telef6nico para comunicaqgo de voz entre os 

dois pontos. 

05 proorim5 cN.; 	 servem Fara perenciar a transmisao 

a recep;ao dos dados. 

- Meios de Comunicacao: 

Os dados sac) transmitidos de um computador para out•o, atraves de 
meios de comunicacao, sendo os mais usuais as linhas telef3nicas ou 
cabos. 

- Tipos de linhas telefOnicas: 

- Linka Discada (ou comutada) 6 aquela habitualmente encontrada 
nos telefones das residencias ou escritcrios e atraves delas podemos 
nos comunicar corn diversos assinantes, con forme o ndmero discado; pode 

ser usada para transmitir voz ou dados. 

- Linha Privada (LP ou dedicada) 6 aquela para use exclusivo de 

um par de assinantes; pode ser usada para transmitir voz ou dados. 

- Protocolos: 

sao regras e formatos utilizados na transfer&ncia de informa-

c3es. 1th fundamental q'me os programas e equipamentos sigam O mesmo pro-
tocolo. 

0 protocolo c' intrinseco ao programa de comunicaqao. 

- Operagao para comunicacao de dados: 
- Estabelecimento 
- Inicializacao 
- Transmissao 
- Corte 

- Estabelecimento: 

;El a ligacao fisica entre os diversos equipamentos: 

cabo serial 	 1 inha telef. 	 Cabo serial 
COMPUTADOR 	 >MODEM 	 MODEM 	 .>COMPUTADOR 
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- Ligar Modem 
- Ligar Computador 
- Acessar o programa de comunicacio 

- Tele•onar pars estacao remota solicitando 0 
mesmo procedimento 

- Transmissao 

Consiste em acessar ou transmitir dados entre as duos estac3es. 

Corte: EncerramPnto da comunicagao 

- Enviar mensagem pelo terminal avisando que seri 
terminada a comunicacao 

- Desligar o MODEM 

- Desligar o computador. 

OPERACOO 

PROBLEMAS 

!- Ao ligar a modem, detecta que 
!o indicador de energia ngo acendeu. 

!- Sem transmissgo de dados: 
! esse problema a detectado no painel 
! frontal do modem, observando o 
! indicador luminoso 103(DTX); 

! se na operaao de transmissgo, 
! esse indicador ngo ascender (piscar) 
! hi problema na transmissgo. 

!- Sem recepao: 
os dados que sgo transmitidos pelo 

! computador local ngo sgo recebidos 
! pelo computador remoto.g detectado 
! pelos sinais 104(DRX) e 109(DCD). 

!- Problemas de ligaao fisica de cabos: 
! detectado pelo sinal 106 (CTS) do modem ! 

! Se este indicador estiver apagado, nio 
! hi condiaes de comunicacgo. 

!- Protocolos ngo compativeis entre si: 
! ocorre quando os dois computadores 
! estgo usando protocolos diferentes. 

! Caso ngo solucione o problema, entrar em 

SOLUC OES! 

- verificar se algum cabo ! 
da ligacio esti desco - ! 
nectado. 

- confirmar, cool auxilio ! 
do manual do modem,se a ! 
configuracio do mesmo 	! 
esti compativel con a 	! 
config. do protocolo. 	! 

- executar os testes 
descritos no manual Para! 
o modem. 

- entrar em contato cool a ! 
concessioniria encarre- ! 
gada da manutencio da 	! 
linha telefOnica,pedin- ! 
do um teste na mesma e ! 
a mediacio do nivel de ! 
transmissgo. 

- con o auxilio do manual ! 
do modem,ajustar o nivel! 
de transmissgo. 

- caso exista representan-! 
to do fabricante dos e- ! 
quipamentos,solicitar 	! 
manutenao. 

contato cool o C infor/Reg.! 
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83 - TREINAMENTO DE PESSOAL 

A realizaao de treinamento de pessoal tin 	final idade de prepa- 
rar/habilitar o pessoal de cada Secao/Setor para operar o equipamento 

disponivel, explorando o seu sistema interno DU o software aplicativo 
adequado, em proveito da sua Seca°. 

0 planejamento, a organizacao e a execucao deve ser encargo da 
pr6pria Sec Info. 

Esse treinamento deveri proporcionar aos participantes: 

- noOes gerais sobre computadores e peri.Pricosi 
- conhecer o funcionamento da Sec Info; 
- estudo do equipamento disponivel: caracteristicas, possibili-

dades e limitaaes e 
- teoria e prtica de operacao dos Sistemas Internos e dos 

apli.cativos de uso geral (editor de texto, planilha eletr3ni-

ca e gerenciador de bases de dados). 

Deverao participar deste treinamento, se possivel, dois integran-

tes de cada Secao/Setor, indicados pela sua Chefia, a fim de se ter 
elementos habilitados em todos os setores de atividade, o que criarj. 
as condiaes minima% para implantacgo dos Sistemas Internos. 

Para a execucgo dessa atiVidade, poderao ser previstas sess3es 

te6rico -expositivas, 	projeOes (video, slide, filme) e sess3es 
cas junto ao microcomputador. 

Dever 	haver o cuidado de se elaborar uma segu&ncia atrativa de 

eventos gue leve ao alcance dos objetivos propostos, bem como, deverao 
ser estabelecidas condic3es de aprovacgo,como por exemplo: 

- 100 7. de Trequ&ncia; 
- prova escrita e 
- prova przitica. 

Ap6s encerrar o treinamento, os resultados devergo ser publicados 
em BI, bem como ser encaminhada a documentaggo pertinente a D 
Infor para homologarao e,se for o caso, publicacgo em BT(D Infor). 
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Como exemplo, apresentamos a seguir uma programacao alternativa 

Para realizaqgo de um treinamento: 

! 	1 	 ! 	! 
!DATA! NOR4RIO ! TURMA ! ASSUNTO 	 ! LOCAL ! INSTRUTOR 	PROCESS° 

! 	1 	 ! 	! 

!1330-1415! Todas !Abertura/No6es s/microcomputadores!S Inst.! 	 P 
!1415-1430! Todas !Funcionamento da Se; Info 	!S Inst.! 	 P 

11430- 1515! Todas !Descricio dos diversos Curios 	1S Inst.! 	 P 

15 SET 11520-160e! Todas !Noaes sabre equipamento 	IS Inst.! 	 P 

! 	! 	! 	 I 	! a regular 
!1600-1700! Todas !Apresentacgo do equipmento 	!Se; 	! 	 P/D 
!U5 m/tu)! 	! 	 ! Info 	! 
	 ! 	 ! 	 ! 	 ! 	 ! 

!0800-0940! A,B 	!Editor de Textos - Teoria 	!S Inst.! 	 P 
10950 -155e! Al 	!Editor de Tutus - Pritica 	!Seanfo! 	 D/PR 

16 	11050-1150! A2 	!Editor de Textos - Pritica 	! 	• 	!a regular 
SET 	!1330-1430! Bi 	!Editor de Textos - Pritica 	! 	' 

11430-1530! B2 	!Editor de Textos - Pritica 	! 	" 
!1530-1630! A,B 	!Editor de Textos - Conclusio 	! 	" 	 P/D/PR 
	 ! 	! 	! 	 ! 

!0800-0940! A,B 	!Planilha Eletr6nica - Teoria 	!S Inst.! 	 P 
!0950-1050! Al 	 - Pritica 	!Seanfo 	 0/PR 

17 	!1050-1150! A2 	 - Pritica 	! 	' 	a regular 
SET 	11330-1430! Bi 	 - Pritica 	!  
•' !1430-1530! 82 	 - Pritica 	! 

!1530-1630I A,8 	 - Conclusio 	! 	 P/D/PR 
	! 	! 	  ! 	  

!0810-0900! A,B 	!Gerenciador de BD - Teoria 	IS Inst. 	 P 
10900-0940! Al 	!Gerenciador de BD - Pritica 	ISegInfo 	 D/PR 
10940-1020! A2 	!Gerenciador de BD - Pritica 	! 	' 	a regular 

18 	!1020-1100! Bi 	!Gerenciador de BD - Pritica 	! 
SET 	!1100-1140! 82 	!Gerenciador de BD - Pritica 	! 	• 

11300-1500! A,B 	!Gerenciador de BD - Conclusio 	IS Inst.! 	 P/D/R 
! 	! 	! 	 ! 	  
10800-8030! Todas !Sistemas Internos(operaao) 	! 
! 	i 	!Operacio de micro 	 , ! Sec 

19 	! 13:00 	Turmas !computadores 	 ! 	a regular 	D 
I 	 !Editor de Textos 	 ! Info 	 PR 

SET 	! as 	de 	!Gerenciador de BD 	 ! 
! 	 ! 	 ! 
! 17:00 	!3/Eqpto! 	 ! 
	 1 	 ! 	 ! 	 

I0800-0900 Todos !Verificaao de Aprendizagem 	IS Inst.! 	 Prova 
26 	! 	 ! 	 ! 	! 	 Escrita 
SET 	!1000-1120 Todos !Informac3es s/ outros cursor 	IS Inst.!a regular 	P 	. 

!1120-1230 Todos !Encerramento 	 !S Inst.! 	 P 
! 	. 	! 	  ! 	! 

26 	11330-1630! - 	!Avaliaao do Curso 	 !Se; 	! Todos 	Reuniio 
SET 	! 	! 	!Nota p/ RI, Documentaao do Curso !Info 	! 

1. De 22 a 25 Set sera desenvolvida a mesma programaaa con as turmas C e D. 
2. Legenda: P = palestra 	D = demonstraao ; PR = pritica 
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'89 - TROCA DE EXPERIENCIA 

Um fator que dove ser incrementado cada vez mais, 6 o interCimbio 
de experi&ncias. 

A cada microcomputador distribuido, mais premente se faz uma in•
tegracao efetiva do nosso pessoal usuirio de microcomputador, princi• 
palmente no sentido de se I queimar etapas' de forma posit iva. 

Nao hi necessidade que cada um dos nossos usuirios reaprenda a 
cultura que o companheiro-vizinho aprendeu. 

A nivel nacional, canalizados pela D Infor, porem a nivel regio-
nal canalizados pelos mais pr6ximos, poderemos buscar um interrelacio-
namento que possibilite ate a combinacao a nivel de intercambio/desen•
volvimentos de Sistemas Internos, bem como de troca de experiencia em 

todos os sentidos. 

Import ante ressaltar que as atividades devein estar sempre em sin•
tonia com a D Infor, a qual se deve encaminhar as informac3es acerca 
das atividades e planos •uturos, inclusive sobre o interrelacionamento 

com cps 'usuarios vizinhos". 

Quanta maior a participacgo e a integracgo de um usuario com ou--
tro, mais retorno havera Para. a Instituicgo como um todo. 

A formacgo de 'grupos de usuarios' 6 salutar e seguramente propi-
ciari, atraves do intercambio de experiencias,um melhor e mais rapido 
aperfeicoamento e padronizacgo das atividades. 

Ainda, cada usuario pode procurar 	seu espaco nas atividades 
pertinentes do dia-a-dia da sua comunidade, permitindo uma convivencia 
maior com o pcssoal da area de informatica, fabricantes, escolas, cen-
tros de treinamento, associa0es, e outros afins, de forma a ter mais 
um caminho aberto Para a troca de experiencias. 
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90 - USURIO 

Chamamos ° Usu&io .  a toda secio, setor ou elemento que se utiliza 
do equipaMent0 para obter algum tipo de resultado; normalmente na ape-
racao do seu sistema intern° au na exploracao de um dos aplicativos de 
uso seral (editor de te)<tos s  planilha eletr8nica ou serenciador de ba-
se de dados). 

A Sec Info deve atender a todos as usuirios a fim de lhc's propi-
ciar ?acilidades no cumprimento da sua missao. Portanto, o uslArio de-
ve ter e merecer toda a atencao, pois para (e com) eles que 6 exercida 
essa atividadc. 

Contudo, alguns aspectos tin de ser bem clefinidos, tais como: 

- iniciacao, motivacao e 
normas para utilizacao dos nossos servicos(e do equipamento). 

A face de conquista do usuario deve ser bern elaborada, uma vez 
que 6 comum se encontrar reac3es a mudanca, evidenciadas das mais di-
ferentes formas. 

Deve•se comeGar de forma simples a atuacao junto ao usuario, cui•
dando Para ngo frustra•la em relacgo as suas expectativas, o que pods 
ser conseguido se atingindo rapidamente algum resultado, mesmo que ngo 
seja definitivo. 

Com trabalho scrip e usando do bom senso, conseguiremos (pouco a 
pouco) a aceitacgo do usuario o qua1, certamente, servira de agente 
motivador para as outros. 

Urn cuidado necessario 6 ajudar as usuarios a auxiliarem a s I mes-
mos, sem desestimular seu pr6prio desenvolvimento. 

Estabelecer regras em relaggo ao ambiente da Sec Info, c:omo ngo 
fumar, tomar cafezinho ou assemelhados na sala dos equipamentos e co•
laborar para a boa conservacgo da sala, evitando deixar restas de ma-

teriais junto ao equipamento. 

Desde o inicio, estabelecer normas que regulem coma se procedera 
o interrelacionamento do usuario cam a Sec Info. 

Deve, para tal, elaborar e distribuir para as Sec3es/Setores, um 
Manual do Usuaria,contendo: 

a- Apresentacgo 
b- Objet ivos 
c- Sec Info 

1) Sistemas Internos 
2) Servicos 

(a) Sistemas Internas 	(b) Etiquetas 
(c) Relat6rias 	 (d) Edicgo de Textos 

3) Levantamentos de Necessidades/Estudos de Viabilidade 
d- Como solicitar estudo para implantaggo de sistemas 
e- Normas para Manutencgo e Atualizacgo dos Sistemas internos 
f- Como solicitar servicos 
g- Cadastro de pessoal com experi&ncia c/au curso na area de PD 
h- Algumas reflex6es para a candidata a usuario 

Em vista disso, a Sec Info devera: 
- zelar pelo cumprimento das Normas preconizadas; 
- transformar calla secgo/setor da OM em efetivo usuario,passando 

de prestador de servicos a orientador e 
- estabelecer, periadicamente, prioridades de atendimento ao 

usuario, de acordo cam as possibilidades, limitac6es e outros 
fatores julgados pertinentes. 
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9i - UTILIZAQ40 DO EQUIPAMENTO 

A utilizacgo do equipamento (normas de uso e acessb aos equipa• 
mentos) deveri estar plenamente regulada no Manual de Operacio (ver 
item 58) e no Manual do Usuario (ver item 90). 

Ainda, o aspecto "Utilizaao .  c abordado nas Normas para Uso de 
Microcomputadores (ver item 28), no seu item n2 4. 

0 equipamento, normalmente, tem um indice progreSsivamente cres- 
cente de utilizacgo, o que passa a exigir, cada vez mail, o estabele-
cimento de normas e criterios (o que ja pode assim comecar) para a 
distribuicgo das horas de miquina e para a seu controle de uso. 

Devera haver cuidado especial para a inicio e termino das ativi-

dades, ou seja, com a ativacgo e a desativacgo do equipamento. 

Ainda, devera ser atribuida responsabilidade para U controle de 
temperatura, umidade, limpeza e manutencgo do equipamento, bem comp 
Para distribuicgo e registro de utilizacao da 

Ressaltamos que a taxa de utilizacao do equipamento é um dos Pa•
rametros de medida da produtividade (e do Progresso), para o que deve-
mos buscar um nivel satisfat6rio e 6timo de uso, apenas limitado por 
recursos humanos e estrutura do set or. 

Temos, abaixo, um modelo para controle de reserva de horzirio para 
utilizacao do equipamento; registro de utilizacao do equipamento; re•
gistro de chamada da manutencgo e registro de manutencgo. 

RELATdRIO SEMANAL DE UTILIZACZO DO MICROCOMPUTADOR 

*DIA* USUARIO *NORA INIC!HORA FIM* 	 * * 	 
* --* * + * * * 
* 	* Celso * 09 : 00 ! 10 	:00 * * * 
* S * * + * * * 
* E * Reichert * 10 	: 00 ! li 	:00 * * * 
* G * * + N 	TERCA * QUARTA 	* GUINTA 
*u* * : * * * 
* u* * + * * * 
*N* * ! : * * * 
NO * * + * * * 
* A * * ! : * * * 
*- -* A + * 	 
***** SOLIC * 	 * MANUT 	 * HORARIO 	 * 	 * 	 
* M * DIA 	* HORARIO * 	DIA * DAS * 	AS * ENCARREGADO 	* 
* A * * 	 * 	 * * 	 * 	 * 	 
* N * / 	* * * * * 	 * 
* U * * 	 * 	 * * 	 * 	 * 	 
* T * / 	* * * * * 	 * 
***** * 	 * 	 * * 	 * 	 * 	 

* 	* 	* 	* 
* 	* 	* 	* 
* 	* 	* 	* 
* 	* 	* 	* 
* 	* 	* 	* 
* SEXTA * SbRADO * DOMINGO * 
* 	* 	* 	* 
* 	* 	* 	* 
* 	* 	* 	* 
* 	* 	* 	* 
* 	* 	* 	* 

* 
* MOTIVO * 

SOLICITANTE 	* SOLICIT.* 
* 	* 
* 	* 
* 	* 
* 	* 
	* 	* 

********************m***************** RESERVA ************************************************** 
*)IA!(-08:00I08:00-09:00!09:00-10:00!10:00-11:00!ii:00 - i2:00q2:00- 13:00!i3:00- 14:00!i4w-t5:06* 

* 	* 	-* 
* S F P C * 	* 
	* 	* 	* 
* S F P C * 	* 
* 	* 	* 
* S F P C * 	* 

* S F P C * 	* 

* S F P C * 	* 
*- -N 	* 	* 	* 	* 	* 	* 	* 	* 

*- -* * * 	* 	 * 	* 	 
*SEG! F * * AJUDANCIA * 	SAT/3 * 	* 
*- -* * * 	* 	 * 	* 	 
*TER; F * S F P C * 	SAT/3 	* * Ia. SEM) * 
*- -* * * 	* 	 * 	* 	 
*QUA! F * * 	* 4a. SEM) * Ia. SEc40 * 

*QUI! F * * AJUDANCIA * 	SAT/3 * 	* 

*SEX! F * * AJUDANCIA * 	SAT/3 * 	* 
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III. AFiADICES 

APiNDICE A - BIBLIOGRAFIA DE REFERiNtIA PARA ESTUDO 

1.A BESIO PESOS SISTEMAS FilESE,ADDGES AO LIVRO TiCNICO 1913 

2.A M6DCINA E SED AVESSO DiRIA,LEEO,NEL PEE EDITORA GRAF:CA 1986 

3.AMUSE DE SISTEMAS EAPRESARIAIS UTNER,STANFORD LTC 1973 

4. AMUSE DE SISTEMAS, TEORIA E PR4TICA 	 liANDOILANTHONT 	 LTC 	 1914 

!. ASSESKT PROGRAMING 

6.BASIC ESTRUTURADO 

BERBELEY,A. OSBCRN 

SIRADUSA 

NCGRAY-HILL 

MCC:RAY-HILL 

1919 

1986 

7. BASIC FROM THE GROUND UP SIMON, 	D.E. HTDEN 1970 

8. BASIC PARA MICROS PESSOAIS PEREIRA FILHO,JORGE DA C. CAMPUS 1926 

9. BASIC PR4TICO PEREIRA FILHO,JORGE DA C. CAMPUS 1906 

11. BASIC PR4TICO - CONCEITOS FUNDAMENTAIS E AnCAD3S BOTELHO,CARLOS ALBERTO MCGRAW-HILL 1926 

11. BASIC PROCRAMACZO E APLICACOES BARTEE,THOMAS HARBRA 19E6 

12. CARTILHA DO COMPUTADOR KARL,OLLE PEDA606IA E UNIV. 1976 

13. CIiNCIA DOS aMPUTADORES FORSYTHE,ALEXANDRA LTC 1973 

14. Cr64CIA DOS COMPUTADORES TREMBLAY,JEAN P./BUND,R.B. MCGRAW-HILL 1924 

15. CIRCUITDS DE COMPUTADORES DIGITAIS E PROCESSADORES TAUB, HERBERT MCGRAW-HILL 1986 

16. COMO CONSTRUIR UM PROGRAMA EMNERIUS,JACK CAMPUS 1986 

U. COMPUTACEO GR4FICA E SUAS APLICACOES BARREIRDS,BERALDO,CUNHA ATLAS 1926 

18. COMPUTADOR CANDIDO DA SILVA,JOSg PORTO ALESRE 1980 

19. COMPUTADORES E PROGRAMACZO SCHEID,FRANCIS MCGRAW-MILL 1986 

21. COMPUTADORES ELETRBECOS E PROCESSAMENTO VASOGEELLOS,AUGUSTO LTC 1986 

21. COMPUTERS HUMBY,EDWARD/ROBINSON,PHILIP 	MACMILLAN 1973 

22. COMPUTERS FOR THE SMALL BUSINESSMAN ROSA,N.ROSA,S. SMALL DILITHIUM PRESS INC. 1980 

23. CONCEITOS DE LINGUAGEM DE PROGRAMACAO GHEUI,JAZATERI CAMPUS 1986 

24. CONHECA OS COMPUTADORES SHELLEY,JONATHAN PUBLIC. EUROPA AMERICA 1926 

25. CONSTRUA SEU PORI° MICROCOMPFACOR-780 CIARCIA MCGRAW-HILL '226 
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26.CURSO DE AUXILIRR DE ADMINISTRACLO DE EMPRESAS,PROCESSAMENTO DE DADCS 	XELLUALDEMAR 	ARIL CULTURAL 	1983 

27. DBASE II E II: BURNG,GEORGE CAMPUS 1985 

23. DBASE III PLUS RAMALNO,Zi ANTONIO ALVES ATLAS 1986 

29. DBASE III PLUS - CIA co USUOID JONES, EDUARD MCOAV-HILL 1986 

31. 02ASE III PROGRAMO, SISTEMA PARA 6ERENCIMENTC CE DADOS PARA MICROS KAGRI,LIO A. ATLAS 1586 

31. DESCOSRINDO 0 COMPUTADOB ANIL CaTURAL ABEL CnTURAL 1986 

22. DO DESLIGADO AO LIGADO - INTRODUa0 AO PROCESSAMENTO DE DADOS BONIATI,ROBERTO V. e odros 1477 

33. ELEMENTOS DE PROGRAMA* EA BASIC BATISTA,LO/XATAXURA,G. EDGARD BLUCHER LIDA 1426 

34. ENCICLONDIA PR4TICA DE INFORM4TICA ABRIL CULTURAL MIL CULTURAL 1984 

35. FUNDAMENTOS DE SISTENAS DE COMPUTADORES IBM DO BRASIL IBM DO BRASIL 1912 

36. GENERALIDADES STARE PROCESSAMENTO DE DADOS (ANAIS) SILVEIRA,JOSE FRANCISCO SUCESU 1968 

37. GUIA DE LINGUAGEM DE COMPUTADORES FELMS,HARRY L. JR. CAMPUS 1986 

38. IBM PC - GUIA DO USUARIO SACHS,JONATHAN MCGRAW-HILL 1986 

39. IBM PC E SUAS APLICAOES PRESS,LAVRENCE LTC 1986 

40. INFORMATICA - UMA :NUM* ','ELOCO,FERNANDO DE CASTRO CAMPUS 1986 

41. INFORMATICA NA ADMINISTRAg0 CONSO,PIERRE E POULAIN AD LIVRO IgNICO 1972 

42.Damao AD BASIC FOX/FOX MCGRAW-HILL 1986 

43. INTRODUal ADS MICROCOMPUTADORES TOXHEIM MCGRAW-HILL 1986 

44. IFRODVO 1 CriNCIA DOS COMPUTADORES SCHEIO,FRANCIS MCGRAW-HILL 1973 

45. INTRODIVO 4 AN4LISE DE SISTEMAS HABERXORN,ERNESTO M. ATLAS 1981 

46. INTRODUCZO 4 LINGUAGEM BASIC STEIERUCH,MARLIA UNIVERSITARIA, UFRGS 1784 

47. INTRODUCZO h LINGUAGE11 BASIC STEINBRUCH,MARLIA SACRA 1986 

48. INTRODUCZO A0 PROC. DE DADOS E h PROGRAMA* DE COMPUTADORES DIGITAIS SPERRY AND UNIVAC SPERRY AND UNIVAC 1986 

49. INTRODU* AO PROCESSAMENTO ELETRBNICO DE DADOS PACHECO,AND EMMA 1971 

54. INTRODU* AO SISTEMA DE BANCO DE DADCS DATE,C. J. CAMPUS 1985 
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51.INTRCECTION TO MICROCOMPUTERS OSBORNE,ADAN OSBORNE 1 ASSOCIATES 1979 

52.MANUAL DE BASIC PARA 0 APPLE II PECKHAM MCGKAW-EILL 1986 

53.MICROCOMPUTADDRES E MICROPROCESSADORES MALVINO MCCRU-HILL 1986 

54.2 CDPUTADOR E PROCESSAMENTO DE NOS HABAIKEMERNESTO M. ATLAS 1986 

55.C COMPUTADOR, MANUAL DE INSTRU010 PROGRAMADA ALLEN,PAUL RENES/SERPRO 1972 

56.0 MOEN, A MEM4RIA E A MAQUINA JACKER,CDRINE MCGRAW-HILL 1986 

57.0 MO DA INFORM4TICA ABRIL CULTURAL ANIL CULTURAL 19E6 

55. 0 LE 0 EXECUTIVO PRECISA CONHECER PARA INSTALAR 0 SEU CCMPUTADOR ALLAN,MARCOS SUCESU 197e 

59. OPERATING SYSTEM PRINCIPLES BPINCH,HANSEN PRENTICE-HALL 1973 

U. OS COMPUTADORES E SUA UTILIZACIO DESMONOXLLIAN H. PIONEIRA 1974 

61. OS COMPUTADORES E SUAS APLICACSES DESMUND,WILLIAN H. PIONEIRA 1974 

62. PC ASSEMBLER GUAD12S, DANIEL G.A. CAMPUS 1986 

63. PRINCIPIOS DE COMMTA040 CALINGAERT 	PETER AC LIVRO TCNICO 1969 

64. PRINCIPLES DIGITAIS TOXHIEM MCGRAW-HILL 1986 

65. PROCESSAMENTO DE DADOS - CONCEITOS BASICOS SHIMIZU,TAMIO ATLAS 192! 

66. PROCESSAMENTO DE DADOS COM BASIC ROBERT NANCY ESTERN CAMPUS 1984 

67. PROCESSAMENTO DE DADOS NA EMPRESA ORILIA MCGRAW-HILL 1984 

68. PROCESSAMENTO DE DADOS NAS EMPRESAS SHIMIZU,TAMIO ATLAS 19E2 

69. PROCESSAMENTO DE DADOS,VOL I-HARDNARE,VOL II-SOFTWARE VERZELLO PUBLIC. EUROPA AMERICA 	1984 

70. PROSRAMACZO BASIC MAGRI,JOAD A. ATLAS 1975 

71. PROSRAMASZO ma SHIMIZU,TAMIO ATLAS 1982 

72. PROGRAMA* COM BASIC GOTTFIED,BYRON S. MCGRAN-HILL 1986 

73. PROGRAMACZO E MiTODO COMPUTACIONAL PACITTI,TiRCID ATRINSOM 1486 

74. PROGRAMA* EM BASIC KEMENI,JOHN/KURTZ,THOMAS CAMPUS 1986 

75. PROGRAMA* FORTRAN DIAS, 	DONALD DE SOU2A SE= RIE CIi'NCIA E ccruT. 1286 
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76.PROGRAMANDO 2-80 LINGOAGEM ASSEMBLY LBENS,ANDWOLIVEIRA,NEI nCIA MODERNA COMP. 1926 

77.PROCRAMAS PR4IICCS EM BASIC BORCHERS, MERY POOLE MCSRAW- HILL 1926 

73. PROjETO ESTRUTURADO DE SISTENAS STEVENS,WAYNE CAMPUS 1986 

79, REDE DE COMPUTADDRES LOCALS E DE LONGA ESTANCIA TARDUCO,LIANE ri.R. MCGRAW-HILL 1986 

82. REDES LOCAIS DE COMPUTADORES MOURA MCGRAW-HILL 1986 

81.REDES LCCA1S DE COMPUTADDRES TECNIDEA E APLICAC5ES GINZA MCGRAW-HILL 1986 

82.REVISTA: DADOS E IDilAS 

83.REVISTA: DATA NEWS 

84.REVISTA: EWE INFORA4TICA 

85.REVISTA: INFO 

86.REVISTA: INFORNATICA 8 ADMINISTRAD40 

87. REV:STA: INPUT 

ca. REVISTA: MICRO MUNDO 

89. REVISTA: MICRO-SISTEKAS 

92. REVISTA: PC-MODO 
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ACESSAR g A OPERACZO DE CONTATO COM 0 SEU SISTEMA,NA MAOUINA,FICANDO EM CONDICOES DE REALIZAR QUALQUER 
OPERA* 

ACESSO MgODO UTILIZADO PARA EFETUAR A TRANSFERiNCIA DE DADOS ENTRE MEMoRIA E DISPOSITIVO DE I/O,OUANDO 
SOLICITADO POR READ/WRITE 

TEMPO GASTO PELA UCP PARA TRANSMITIR OU RECEBER UMA PALAVRA DE INFORMACZO PARA OU DA MEMORIA 
PRINCIPAL 

ACIONADOR DE DISCO DISPOSITIVO QUE PERMITE A LEITURA E A GRAVAC40 EM UM DISCO 

ALFANUMOICO 	TODOS CARACTERES USADOS PELO COMPUTADOR: LETRAS -DiOITOS-SINAIS-ESPACOS 

ALGORITMO DESCRICZO,PASSO A PASSO, DO PROCESSO COMPLETO PARA RESOLVER UM PROBLEMA 

ALTERAR 	LOCALIZAR E TROCAR OS DADOS DE ACORDO COM 0 DESEJADO 

AMBIENTE AREA DA RAM UTILIZADA PARA ARMAZENAR VARIAVEIS,ALTERADA E VISUALIZADA PELO COMANDO SET 

ANALOGIC° TIPO DE COMPUTADOR QUE EFETUA OPERACOES BASEADAS EM COMPARACZO DE ALGUMA GRANDEZA F1SICA 

ARGUMENTO UM MODIFICADOR QUE DA MAIS INFORMACOES A UM COMANDO.EX: 0 COMANDO TYPE USA COMO ARGUMENTO 0 
NOME DO ARQUIVO 

ARMAZENAMENTO DE MASSA DISPOSITIVOS QUE MANTM INFORMACBES ARMAZENADAS APdS 0 DESLIGAMENTO DO COMPUTA-
DOR. EX: DISCOS E FITAS 

ARQUIVO COLEgO LOGICA DE REGISTROS,ORGANIZADOS DE FORMA A PERMITIR F4CIL RECUPERAC40 DE INFORMACZO 

CONJUNTO DE REGISTROS FISICAMENTE GRAVADOS EM UM MEIO MAGWICO QUALQUER(EX: FITA DU DISCO) 

ARQUIVO DE DADOS CONJUNTO DE DADOS AGRUPADOS SOB A MESMA FORMA FiSICA, PARA DETERMINADA FINALIDADE 

ARQUIVO DE RECEBIMENTO DA INFORMACZO 	TRATAHENTO DA INFORMACZO VISANDO SUA GUARDA/RECUPERACZO, POR MI- 
CROFILMAGEM OU BANCO DE DADOS 

ARGUIVO OCULTO 	NAD PORE SER VISTO NA LISTAGEM DO DIRETdRIO,POSSUI SINALIZADORES ESPECIAIS 

ARQUIVOS DE LUTE UM ARQUIVO DE TEXTO QUE CONTgM COMANDOS DO D.O.S. QUE SZO EXECUTADOS COMO SE FOSSEM UM 
PROGRAMA 

ASCII 	AMERICAN STANDARD CODE FOR INFORMATION INTERCHANGE-SISTEMA DE REPRESENTACZO NUMgRICA DE CARACTE- 
RES ALFANUMgRICOS 

ASSEMBLER UTILIZA CdDIGO MNEMMICO E ENDERECOS SIMBOLICOS NO LUGAR DE C6DIGOS 

ATRIBUTOS DA MEM6RIA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO-TEMPO DE ACESSO-TEMPO DE TRANSFERiNCIA 
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ATUALIZACZO OPERACZO REALIZADA PERIODICAMENTE EM QUE 0 RELATORIO SOFRE ALTERACZO,INCLUSZO E/OU EXCLUSZO 
DE DADOS 

AUTODISCAGEM CAPACIDADE DE UM MODEM CHAMAR OUTROS COMPUTADORES SEM QUE 0 USUbRIO PRECISE DISCAR UM N! 
DE TELEFONE 

BANCO DE DADOS ARQUIVO ESTRUTURADO DE DADOS ARMAZENADOS EM COMPUTADOR E DOTADO DE FACILIDADES PARA RE-
CUPERAC40 

CONJUNTO AGREGADO E ESTRUTURADO DE INFORMACZO ARMAZENADA NUM SISTEMA DE COMPUTADOR,PER-
MITE ACESSO SELETIVO 

BANDA UMA FAIXA DE TRANSMISS40, OU SEJA,PARTE DO ESPECTRO DE FREOUNCIAS EM QUE OCORRE A TRANSMISSZO 

BASE DE DADOS COLE00 ORGANIZADA DE DADOS DUE INTERESSAM AO EXiRCITO COMO UM TODD, INTERRELACIONADOS OU 
INDEPENDENTES 

CENTRALIZADOS FISICAMENTE,ARMAZENADOS EM COMPUTADOR PARA SERVIR A V4RIAS APLICACOES(COM 
GERENCIAMENTO CENTRALIZADO) 

BASIC LINGUAGEM DE ALTO NiVEL, DO TIPO CONVENCIONAL (RECOMENDADA PARA PRINCIPIANTES) 

BATCH T4CNICA SEGUNDO A OVAL OS PROGRAMAS A SEREN PROCESSADOS SZO AGRUPADOS ANTES DO PROCESSAMENTO 

PROCESSAMENTO EM LOTES,ACUMULA OS DADOS PARA DEPOIS PROCESSAR 

BAUD UNIDADE DA VELOOIDADE DE SINALIZACZO.REFERE-SE AO HUMERI) DE VEZES QUE 0 ESTADO DO SINAL SE ALTERA 
POR SEGUNDO 

BCC BLOCK CHEK CHARACTER- CAMPO TRANSMITIDO, AO FINAL DE UMA MENSAGEM, PARA FIM DE CONFERgNCIA 

BCD SISTEMA BIN4RIO DE NOTACZO DE CARACTERES ALFANUMgRICOS 

BINARY CODED DECIMAL - DECIMAL CODIFICADO EM BIN4RIO 

BIESThVEL 	PECA OU DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSUMIR UM DOS DOTS ESTADOS(ON - OFF) 

BIN4RID 	SISTEMA DE NUMERACZO DUE POSSUI SOMENTE DOIS DiGITOS(BITS): (0) E (I) 

BIT BINARY DIGIT - UNIDADE DE NEDIDA DE INFORM*, DOIS SINAIS POSSIVEIS (0 E I) 

BIT DE INFORMACZO PARTE DA MENSAGEM OU CARACTERE QUE g USADA PARA REPRESENTAR DADOS E NAO PARA CENTRO-
LE 

BIT DE PARIDADE SERVE PARA TESTAR A EXATIDZO DOS DADOS USADOS NA OPERA* OU TRANSMISSZO 

BIT DE VERIFICZO OU DE TESTE,GUE INDICA SE 0 NUMERO TOTAL OE BITS DE UMA PALAVRA g IM-
PAR DU PAR 

BOOTSTRAP OPERACZO UTILIZADA PARA SE CARREGAR NA MEMORIA AS PRIMEIRAS INSTRUCOES DE UMA ROTINA 
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BOTZ0 RESET BOTZO OU INTERRUPTOR NO COMPUTADOR QUE FAZ COM QUE 0 HARDWARE ATUE COMO SE 0 COMPUTADOR 
FOSSE LISADO/DESLIOADO 

BPS BITS POR SEGUNDO - MEDE VELOCIDADE DE TRANSMISSZO SERIAL 

BUFFER MEMdRIA INTERMEDI4RIA,COMPENSA DIFERENOS DE VELOCIDADE DE FLUXOS DE INFORMAOES 

PARTE INTERNA DE UM SISTEMA DE PD QUE SERVE DE MEM6RIA INTERMEDIARIA ENTRE DUAS MEN6RIAS 

BYTE POR;40 HENsuR4vEL DE DiGITOS BIN4RIOS CONSECUTIVOS,PROCESSADOS COMO SE FORA UMA UNIDADE 

MEDIDAIADR60 DE MEMoRIA RAM E DE ARMAZENAMENTO DE MASSJA.E UM GRUPO DES ETC QUE REPRECENTA I CA- 
RACTERE 

CAMPO PARTE DE UM REGISTRO 

INFORMACZO ELEMENTAR SOBRE UM ASSUNTO QUALQUER (NOME,ENDERECO),DE TAMANHO FIXO OU VARIAVEL 

AREA DESIGNADA EM CADA REGISTRO PARA RECEBER INFORMACOES DE UMA NATUREZA ESPECiFICA 

CANAL CONJUNTO DE RECURSOS QUE PERMITE A TRANSMISSZO DE UM PONTO PARA OUTRO 

CANAL DE E/S EQUIPAMENTO USADO PARA CONTROLAR E EFETUAR A TRANSMISS40 DE DADOS ENTRE A CPU E OS PE-
RIFgRICOS 

CANAL DE VOZ CANAL ADEQUADO P/ TRANSMISSZO DE VOZ,QUE PERMITE A PASSAGEM DE FREOUgNCIAS DE 300 A 3400 
HERTZ 

CANALIZACZO UMA CONEX40 ENTRE DOIS PROGRAMAS,NA QUAL A SAiDA DO PRIMEIRO g UTILIZADA COMO A ENTRADA DO 
SEGUNDO 

CARACTER-CHAVE SIMBOLO USADO EM UM ESPECIFICADOR DE ARQUIVO PARA COMBINAR QUALQUER CARACTERE NA POSICZO 
ONDE APARECE 

CARACTERE SiMBOLO DE UM CONJUNTO DE SiMBOLOS ELEMENTARES,COMO OS QUE CORRESPONDEM AS TECLAS DA MAQUINA 
DE ESCREVER 

CARGA DO SISTEMA BOOTSTRAP 

CARREGADOR PROGRAMA QUE CARREGA QUALQUER OUTRO PROGRAMA NA MEMdRIA 

CARREGAMENTO TRANSPORTAR UM PROGRAMA DE UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE MASSA PARA RAM 

CARREGAR 	1- COLOCAR DADOS EM UM REGISTRADOR OU MEMORIA E 

2- COLOCAR UM VEiCULO OU MEIO EN CONDICOES DE SER ACESSADO PELA MAQUINA 

CCIT COMITi CONSULTIVO INTERNACIONAL DE TELEFONIA DA UNIZO DE TELECOMUNICACOES, ENTIDADE FILIADA 4 ONU 
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CgLULA POSIO0 ESPECIFICADA NA GRADE DE UM PROGRAMA DE FOLHA ELETRONICA DE C4LCULO 

ARMAZENA INFORMACBES A SEREM PROCESSADAS PELO PROGRAMA 

CENTRO DE INFORMATICA(C INFOR)- ORGZO DE EXECUCZO DO SINFEX,DE NiVEL E CAPACIDADE VARIAAVEIS(PESSOAL, 
EOUIPAMENTOS,INSTALACOES E SERVICE) 

MISS40 - ABRANGE TiCNICAS E PROCEDIMENTOS PRORIOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 

COBOL 	LINGUAGEM DE ALTO NiVEL, MAIS UTILIZADA EN PROGRAMACZO COMERCIAL 

CODIFICAR CONVERTER UM AROUIVO LEGiVEL NUMA FORMA ILEGiVEL.EVITA QUE PESSOAS NAO AUTORIZADAS ENTENDAM 
0 MESMO 

CdDIGO SISTEMA DE SiMBOLOS POR MEIO DO QUAL SE REPRESENTAM DADOS OU INSTRUOES EM UM COMPUTADOR 

CdDIGO DE OPERA* PARTE DE UMA INSTRUc40 DE COMPUTADOR QUE ESPECIFICA,SOB FORMA CODIFICADA,A OPERA* 
A SER EXECUTADA 

COMANDO 	INSTRUCAO OU REGRA DE OPERACAO DAS LINGUAGENS DE ALTO NiVEL 

COMANDO EXTERNO COMANDO ARMAZENADO EM DISCO EM VEZ DE EM RAM (NO D.O.S. POSSUI A EXTENSA° 'COM' OU 
'EXE') 

COMANDO INTERNE) UM COMANDO QUE g MANTIDO EM RAM, UMA VEZ QUE 0 D.O.S. E INICIALIZADO(CARREGADO) 

COMANDOS DE FORMATACAO NO PROCESSAMENTO DE PALAVRAS,COMANDOS QUE SAO USADOS PARA MUDAR A APARiNCIA DE 
SEU TEXTO IMPRESS° 

COMANDOS DE LOTE COMANDOS DO D.O.S. QUE SAO USADOS EM UM ARQUIVO DE LOTE (EX: ECHO,FOR,GOTO,IF,PAUSE, 
REM) 

COMPILADOR UM PROGRAMA QUE TRANSFORMA C TEXTO ESCRITO EM UMA LINGUAGEM DE PROGRAMACAO EM INSTRUC8ES DE 
MAQUINA 

TRADUZ TODD 0 PROGRAMA(INVERSO DO INTERPRETADOR) 

COMPUTADOR 	FERRAMENTA CAPAZ DE REALIZAR ENORME VARIEDADE OE TRABALHOS,DESDE QUE RECEBA AS INSTRUCEIES 
CORRETAS 

MAQUINA(MEUNICA,ELgTRICA E ELETRONICA) CAPAZ DE REALIZAR VAIAS TAREFAS COM RAPIDEZ E PRE-
CISZO 

COMUNICACAO CONVERSACIONAL PROTOCOLO,OPERACAO OU LINGUAGEM QUE PERMITE AO USURIO ESCREVER UM COMANDO E 
RECEBER(IMEDIATAMENTE) A RESPOSTA 

CONCATENAR CONECTAR ARQUIVOS POR SUAS EXTREMIDADES 

CONECTOR DE EXPANS40 	UM PLUG AO QUAL PODE SE ACRESCENTAR PLACAS DE CIRCUITO 
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CONSOLE COMBINACZO DO TECLADO E DA TELA, USADO PARA EMITIR COMANDOS AO SISTEMA OPERACIONAL E VER RESUL-
TADOS 

C6PIA-RESERVA UMA COPIA DE UM AROUIVO DU DISCO OUE PODE SER USADA NO CASO DE DANIFICAC40 DO ORIGINAL 

CPD CENTRO DE PROCESSANENTO DE DADOS 

CPU CENTRAL PROCESSING UNIT (OU UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO) 

CURSOR PEQUENO TRAP OUE APARECE NA TELA DO COMPUTADOR (NOSTRA A POSIOD DO CARACTER A SER DIGITADO) 

DADOS ELEMENTOS DE INFORMACZO COM 0 QUAL 0 COMPUTADOR TRABALHA PARA PRODUZIR DETERMINADOS RESULTADOS 

ELEMENTOS CONHECIDOS DE UM PROBLEMA,NORMALMENTE SERVEM DE BASE PARA A SOLUCZO DE OUTROS PROBLEMS 

DBMS relacional 	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS 

PODE RELACIONAR AS INFORMACUS OE UM AROUIVO COM AS INFORMACOES DE AROUIVOS DIFERENTES 

DECODIFICAR CONVERTER UM AROUIVO CODIFICADO EM UM AROUIVO LEGiVEL 

DEFAULT VALOR ASSUMIDO AUTOMATICAMENTE OUANDO NAO SE ESPECIFICA PREVIAMENTE UMA DETERMINADA INFORMACZO 

DEPURACZO ATO DE TESTAR UM PROGRAMA PARA LOCALIZAR OU REMOVER OS ERROS OCORRIDOS 

DEPURAR CORRIGIR ERROS DE UM PROGRAMA 

DIAGRAMA DE BLOCOS NOTACZO ESOUEMATICA E GRAFICA PARA TRACAR A SEOU4CIA DE OPERA= DE UM PROGRAMA 

DIGITAL 	TIPO DE COMPUTADOR OUE OPERA DIGITO A DiGITO 

DiGITO CARACTER OU ALGARISMO BASIC° DE UM SISTEMA DE NUMERACZO:DECIMAL(0 A 9),BIN4RIO(0 E 

DIRETORIO AREA DO DISCO OUE CONTgM UMA LISTA DE TODOS OS AROUIVOS CONTIDOS NESTE DISCO 

DIRETORIO (EM ARVORE) SISTEMA PARA ORGANIZAR AROUIVOS EM UM DISCO. 

UM DIRETORIO EH FORMA DE ARVORE (POSSUI SUBDIRETORIOS OUE PARTEM DO DIRETORIO-
RAIZ) 

DISCO UM MEIO DE ARMAZENAMENTO, FEITO DE METAL OU PLASTIC°, COBERTO POR UM MATERIAL MAGNgTICO 

DISCO DEFAULT DISCO OUE 0 SISTEMA OPERACIONAL USA PARA PROCURAR OS PROGRAMAS E OS DADOS QUANDO 00 g 
ESPECIFICADO OUTRO 

DISCO DO SISTEMA 	UM DISCO UTILIZADO PARA INICIALIZAR 0 SISTEMA OPERACIONAL 

0 DISQUETE DE DISTRIBUIC40 DE UM PROGRAMA DE APLICACZO TAMBgM PODE ASSIM SER CHAMADO 

DISCO MAGNTICO 	VEiCULD DE ARMAZENAMENTO SECUND4RIO DE DADOS (GRANDE CAPACIDADE) 
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DISCO MESTRE DISCO ORIGINAL NO DUAL 0 SOFTWARE E DISTRIBUiDO 

DISCO RiGIDO UM DISCO RiGIDO COM UM ACABAMENTO mAGNOICO 

REIgM MAIS INFORMACOES QUE OS DISCOS FLEXiVEIS E SEUS DADOS S40 ACESSADOS MAIS RAPIDAMENTE 

DISCO RiGIDO FIXO MEIO DE ARMAZENAMENTO NAO-REMOVIVEL(EX:WINCHESTER) 

DISCO RiGIDO REMOVIVEL MEIO DE ARMAZENAMENTO REMOViVEL 

DISPLAY 	DISPOSITIVO DE REPRESENTAC40 VISUAL DE INFORMACZO, NORMALMENTE EM ViDEDS DE TV 

DISPOSITIVO DE ENTRADA PASSAM A INFORMACZO DO MEIO EXTERNO PARA 0 COMPUTADOR 

DISPOSITIVO DE SAiDA PASSAM OS RESULTADOS DO PROCESSAMENTO PARA 0 MEIO EXTERNO 

DISQUETE VEICULO DE SAiDA E ENTRADA DE DADOS 

UM DISCO DE BAIXO CUSTO,FEITO DE MATERIAL FLEXIVEL (TAMBiM CHAMADO DISCO FLEXIVEL OU DISCO 
FLOPPY) 

DOCUMENTACZO ELABORACZO DOS DOCUMENTOS QUE REGISTRAM SEU SISTEMA:LISTAGEM DOS PROGRAMAS,FLUXOGRAMAS,RE 
LAT6RIOS 

DOS NOME DO SISTEMA OPERACIONAL,CUJA OPERACZO BASEIA-SE NO USO DE DISCOS MAGWICOS 

DRIVE DISPOSITIVO Cu MECANISMO ONDE OS VEICULOS DE E/S SaO MONTADOS E OPERADOS 

EDITOR DE TEXTO UM PROGRAMA QUE PERMITE A CRIAC40 E A MUDANCA DO CONTEUDO DE UM ARQUIVO DE TEXTO 

EIA:RS-232 	CARACTERiSTICAS DE SINAIS PADRONIZADOS PELA E.I.A. PARA INTERFACIAR MODEM E TERMINAL DE COM- 
PUTADOR 

ELEMENTOS 84SICOS TECLADO-VIDEO-CPU-DRIVE(E/OU WINCHESTER)-IMPRESSORA-MODEM 

EMULADOR DE TERMINAL UM PROGRAMA QUE SIMULA AS GOES DE UM TERMINAL 

ENDEREc0 IDENTIFICA UM REGISTRO,LOCALIZACZO DO ARMAZENAMENTO DA INFORMACZO 

UM NOMERO DUE REPRESENTA UMA POSIC40 EXATA EM MEMORIA 

ENTRADA 	INFORMACOES UTILIZADAS POR UM PROGRAMA(COMO UM VERBO,SIGNIFICA DAR INFORMACOES AO PROGRAMA) 

ENTRADA/SAiDA 	PERIFdRICOS QUE SERVEM h ENTRADA OU 4 SAiDA DE INFORMACOES PROCESSADAS 

ESTRUTURA A DESCRICZO DA ORGANIZACZO GERAL DE UM BANCO DE DADOS 

ETD 	EGUIPAMENTO TERMINAL DE DADOS; g A FORMA COMO g REFERIDO 0 TERMINAL OU COMPUTADOR NA TECNOLOGIA 
CCITT 
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EXCLUIR CORTAR DADOS,CAMPOS,REGISTROS E/OU BLOCOS DO SEU SISTEMA 

EXTENSZO A SEGUNDA PARTE DE UM ESPECIFICADOR DE AROUIVO QUE APARECE h DIREITA DO PUNIC 

FEEDBACK PARTE DE UM SISTEMA QUE,AUTOMATICAMENTE,FAZ RETORNAR AS INFORMACOES SOBRE A CONDICZO CONTROLA-
DA 

FILA UMA LISTA DE ARQUIVOS AGUARDANDO SEREM IMPRESSOS OU EXECUTADOS OU OUTRA OPERACAO ESPECiFICA 

FILE AROUIUO 

FILTRO UM PROGRAMA QUE TOMA A SAIDA DE OUTRO COMO A SUA ENTRADA 

FLUXOGRAMA GRAFICO ESQUEMATICO COM A SEQUiNCIA DE OPERACBES DE UM PROGRAMA 

FONTE LINGUAGEM OU PROGRAMA QUE DEVE SER TRADUZIDO EM OUTRA LINGUAGEM OU PROGRAMA CHAMADO OBJETO 

UM TIPO DE IMPRESS30 (ALGUMAS FONTES COMUNS S30 NEGRITO,ROMANO E HALTED) 

FORMATACZO COLOCAC30 DE MARCAS MAGNgTICAS EM DISCO PARA QUE POSSA SER LIDO OU GRAVADO POR ACIONADOR DE 
DISCO 

FORTRAN LINGUAGEM DE PROGRAMWO DE ALTO NiVEL,VOLTADA PARA 0 TRATAMENTO DE PROBLEMAS MATEMATICOS E 
CIENTiFICOS 

FULL-DUPLEX SISTEMA CAPAZ DE TRANSMITIR DADOS EM DUAS DIRECSES SIMULTANEAMENTE 

FUN* DO COMPUTADOR 0 COMPUTADOR NO g A SOLUCZO, ELE PODE AJUDAR NA SOLUCZO 

FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR ENTRADA-PROCESSAMENTO -SAiDA 

GERENCIADOR DE MEMORIA PROGRAMA DO S.O. ,MULTIPROGRAMADO,QUE CUIDA DA ATRIBUIC30 DOS ESPACOS NA MEMORIA 
DOS PROGRAMAS OU JOBS 

HARDWARE COMPONENTE FiSICO DE UM COMPUTADOR,BASICAMENTE COMPOSTO POR UCP,MEMdRIA E UNIDADES DE E/S 

HEXADECIMAL SISTEMA DE NUMERACZO BINARIO QUE USA BASE 16 (GRUPOS DE 4 BITS) 

HiBRIDO POSSUI TANTO AS CARACTERISTICAS DE UM COMPUTADOR ANALOG° COMO DIGITAL 

HOST OU ANFITRIZO COMPUTADOR EM UMA REDE, AO QUAL CABEM OS SERVICOS BASICOS (POR SER 0 DE MAIOR PORTE) 

INCLUIR 	ACRESCENTAR DADOS,CAMPOS,REGISTROS E/OU BLOCOS DO SEU SISTEMA 

INFORMATICA CONJUNTO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO TRATAMENTO RACIONAL E AUTOMATICO DA INFORMACZO, VIA 
COMPUTADOR 

COMPREENDE, BASICAMENTE:PROCESSAMENTO DE DADOS,ARQUIVO DE RECUPERACZO E TELEPROCESSAMENTO 
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INICIALIZACZO CARREGAR 0 S.O. EM RAM (INICIALIZA-SE 0 S.O. SEMPRE QUE SE LIGA 0 COMPUTADOR OU PRESSIO-
NA-SE 0 BOTZO RESET,ATENTANDO PARA 0 DISPOSITIVO CONTEN00 0 S.0.-DISQUETE,WINCHESTER OU 
OUTRO) 

INTELTANCIA ARTIFICIAL DESENVOLVIMENTO DE CARACTERiSTICAS MAIS HUMANAS PARA 0 COMPUTADOR (COMO RACIO-
CiNIO DEDUTiVEL,VISZO E PODER DE APRENDIZAGEM) 

INTERATIVO CAPAZ DE FAZER PERGUNTAS E ATENDER RESPOSTAS (SOLICITA INFORMACUS DURANTE SUA EXECUCAO) 

INTERFACE LUGAR ONDE DOIS SISTEMAS DIFERENTES SE ENCONTRAM E SZO LIGADOS ENTRE SI 

INTERPRETADOR PROGRAMA QUE EXECUTA CADA COMANDO DO PROGRAMA A MEDIDA QUE 0 TRADUZ 

Li E EXECUTA UM PROGRAMA DE COMPUTADOR (PASSO A PASSO) 

ITERATIVO/ITERACZO PROCESSO QUE REPETE CERTA SEOUiNCIA DE INSTRUCOES OU OPERACSES DE UM PROGRAMA,MELHO-
RANDO RESULTADOS 

LINGUAGEM UM C6DIGO UTILIZADO PARA ESCREVER PROGRAMS 

LINGUAGEM DE ALTO NiVEL EST4 MAIS PRdXIMA DE NOSSA LINGUAGEM USUAL 

LINGUAGEM DE MbOUINA LINGUAGEM CODIFICADA EM BITS PARA EXECUTAR AS CPERAC8ES MICAS DO COMPUTADOR 

LISP 	LINGUAGEM DE PROGRAMA= (ALTO NiVEL) UTILIZADA EM ESTUDOS DE INTELIGiNCIA ARTIFICIAL 

LOGICA OPERA= DE COMPARACZO QUE ENVOLVE OPERADOR DO TIPO AND,OR,NOT 

LOOP 	REPETICZO DO MESMO TRECHO DU OPERACSES DE UM PROGRAMA 

MANUAL DO SISTEMA DEFINE,PARA CADA SISTEMA APLICATIVO,A CONCEPCZ0,0 FUNCIONAMENTO,AS OPERACSES E APLI-
CACOES DO SISTEMA 

MANUAL DO USUARIO APRESENTA,PARA CADA SISTEMA APLICATIVO, A CONCEPCZO E AS INSTRUCOES COMPLETAS PARA 
UTILIZAC40 

MANUTENCZO VERIFICACZO DA VALIDADE DE SEU SISTEMA E AS PROVIDiNCIAS PARA TORN4-LO ADEOUADO 4 SUA ATUAL 
REALIDADE 

MEGABYTE 	UMA UNIDADE DE MEDIDA IGUAL A 1024 KILOBYTES, OU 10.048.576 BYTES 

MEMdRIA 	OUALOUER DISPOSITIVO OU MEI° CAPAZ DE RETER INFORMACSES 

COMPONENTE DO COMPUTADOR CAPAZ DE ARMAZENAR DADOS E PROGRAMAS, PODE SER SECUND4RIA OU PRINCIPAL 

PARTE DO COMPUTADOR DU DE DISPOSITIVOS ASSOCIADOS QUE PODEM ARMAZENAR INFORMACGES DU PROGRAMAS 

MEM6RIA AUXILIAR DISPOSITIVOS QUE PERMITEM ARMAZENAR DADOS QUE PODEM SER UTILIZADOS POSTERIORMENTE 

MEMdRIA PRINCIPAL 	AROUIVO ELETRONICD,COM ACESSO INSTANTANED DA UCP 
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MEMdRIA RAM CHIPS DE MEMdRIA QUE CONTgM AS INFORMACOES UTILIZADAS PELO COMPUTADOR 

NEMER ROM UMA MEMdRIA ODE Sd PODE SER LIDA E NZD PODE SER ALTERADA 

MENSAGEM DE ERRO UMA MENSAGEM IMPRESSA EM SUA TELA,INDICANDO QUE SEU PROGRAMA N40 PODE SER CONCLUIDO 
NORMALMENTE 

MENU UMA LISTA DE OPOES QUE UM PROGRAMA APRESENTA NA TELA 

MERGE OPERA00 DE INTERCALAR DADOS DE AROUIVOS DIFERENTES EM UN 6NICO AROUIVO 

MICROCOMPUTADOR POSSUI UM MICROPROCESSADOR(8/16/32 BITS),UMA MEMORIA PRINCIPAL E CIRCUITOS DE ENTRADA E 

SAIDA 
MICROPROCESSADOR UCP IMPLEMENTADA EM UMA PASTILHA 

-6 
MICROSEGUNDO 	A MILIONdSIMA PARTE DO SEGUNDO (10 s) 

-3 
MILISEGUNDO 0 MILdSIMO DO SEGUNDO (10 s) 

MODEM EOUIPAMENTO QUE CONVERTE A FORMA DIGITAL DE TRANSMISSA0 DE DADOS PARA A FORMA ANAL6GICA DAS LI-
NHAS DE COMUNICA00 

MODULADOR-DEMODULADOR EQUIPAMENTO QUE TRANSFORMA,POR MODULACZO,OS SINAIS DIGITAIS EMITIDOS EM SINAIS 
ANALdGICOS E VICE-VERSA 

UM DISPOSITIVO QUE PERMITE A COMUNICAM COM OUTROS COMPUTADORES, ATRAViS DE LI-
NHAS TELEFONICAS 

MODEM DIGITAL PROJETADO PARA OPERAR COM DISTANCIAS DE AT 40 KM (NECESSITA DE LINHA PRIVADA ,FISICAMEN 
TE CONTINUA) 

MODULACAO EM AMPLITUDE ALTERACZO DA INTENSIDADE MAXIMA OU AMPLITUDE DA PORTADORA EM FUNCAO DO SINAL MO-
DULADOR 

MODULACAO EM FASE ALTERAg0 NA FASE OU ANGULO RELATIVO DA PORTADORA DE ACORDO COM 0 SINAL MODULADOR 

MONITOR 	A TELA DE SEU COMPUTADOR, UTILIZADA PARA EXIBIR TEXTOS E GRAFICOS 

MONOCROMATICO UMA COR. TELAS MONOCROMATICAS GERALMENTE APRESENTAM COR PRETA E VERDE,PRETA E BRANCA OU 
PRETA E AMBAR 

MOUSE UM DISPOSITIVO DE HARDWARE, OPERADO COM AS MAUS, UTILIZADO PARA MOVER 0 CURSOR NA TELA 

MULTIPONTO FORMA DE LIGACAO EN QUE E PLRMITIDO MAIS DE UM TERMINAL OU ESTAcA0 NA MEW LINHA 

MULTIPROCESSAMENTO EXECUCAO PARALELA DE DOIS OU MAIS PROCESSADORES, LIGADOS EM REDE 

MULTIPROGRAMACAO 	UTILIZACAD DE UM SISTEMA DE COMPOMPUTADORES PARA EXECUTAR MAIS DE UM PROGRAMA CONCOR- 
RENTEMENTE ,UTILIZANDO SOMENTE UM PROCESSADOR 
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MULTITAREFA A CAPACIDADE DE EXECUTAR VARIOS PROGRAMAS, AO MESMO TEMPO, EM UM MESMO COMPUTADOR 

MULTIUSURIO A CAPACIDADE DE MUITAS PESSOAS EXECUTAREM PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE EN UM Sd COMPUTADOR 

-9 
NANOSEGUNDO MILgSIMA PARTE DO MICROSEGUNDO 	s) 

NATURAL LINGUAGEM DE PROGRAMAC40 DESENVOLVIDA PARA PERMITIR UMA INTERAC40 MAIS F4CIL ENTRE 0 USURIO E 
UM SISTEMA DE AROUIVOS NO COMPUTADOR 

NEGATIVE ACKNOWLEDGE CARACTERE DE CONTROLE USADO EM COMUNICACOES PARA INFORMAR,A QUEM TRANSMITIU UMA 
NENSAGEM QUE DEVE RETRANSMITI -LA 

NOME DE ARQUIVO A PARTE DE UM ESPECIFICADOR DE ARQUIVO 4 ESOUERDA DO PONTO (PODE TER ATe 8 CARACTERES) 

NOME DE VIA 	0 NOME DUE 0 O.O.S. USA PARA DESCREVER A CONEXGO ENTRE UM SUBDIRETORIO E A RAIZ 

OFF-LINE EQUIPAMENTO FORA DO CONTROLE DIRETO DE UMA CPU OU 140 CONECTADO A UMA LINHA DE TRANSMISS40 

ON-LINE A OPERA* SE ACHA SOB CONTROLE DA UCP E AS INFORMACUS SRO PROCESSADAS MO LOGO OCORRAM 

OPEN ACCESS SOFTWARE APLICATIVO DE USO GERAL,1NTEGRADO,POSSUI EDITOR DE TEXTOS,PLANILHA ELETRONICA,BAN-
CO DE DADOS, AGENDA E COMUNICACOES 

OPERACZO EM PARALELO EXECUCZO SIMULTANEA DE DUAS OU MAIS ACOES 

OPERADOR PARTE DU CdDIGO DE UMA INSTRUCZO OU COMANDO DUE CARACTERIZA OU IDENTIFICA A OPERACZO 

OPERADORES LOGICOS OPERADORES DE L6GICA:AND -OR -NOT 

OPERANDO 	QUANTIDADE DUE ENTRA OU APARECE EM UMA INSTRUCZO 

ORDEN DE BUSCA ORDEN NA DUAL 0 D.D.S. PROCURA AROUIVOS DE COMANDO. A ORDEN DE BUSCA a ESTABELECIDA PELO 
COMANDO PATH 

PACOTE COLECZO DE PROGRAMAS 

PALAVRA CONJUNTO DE CARACTERES ARMAZENADOS EM UM LOCAL ENDEREC4VEL E TRATADO COMO UMA UNIDADE 

PARIDADE 	UM PROTOCOLO UTILIZADO GUANDO DOS DISPOSITIVOS DE HARDWARE SE COMUNICAM (VERIFICACZO) 

PARTIDA FRIA CARGA DO SISTEMA OUANDO MONTADOR NZO EST4 NA MEM6RIA PRINCIPAL 

PARTIDA QUENTE 	CARGA DO SISTEMA, GUANDO A PARTE 84SICA DO SISTEMA OPERACIONAL J4 EST4 NA MEMdRIA PRIN- 
CIPAL 

PERIFOICO M4OUINAS AUXILIARES DUE SZO CONTROLADAS PELA UCP 
-12 

PICOSEGUNDO 	MILSIMA PARTE DO NANOSEGUNDO 	s) 
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PORTA UM PLUG EM SEU COMPUTADOR USADO PARA CONECTAR UM DISPOSITIVO COMO UMA IMPRESSORA OU UM MODEM 

PORTA PARALELA CONECTOR DE UMA IMPRESSORA QUE UTILIZA UM PROTOCOLO QUE ENVIA E RECEBE INFORMAVAES AO 
MESMO TEMPO 

PORTA SERIAL UMA PORTA QUE UTILIZA UM PROTOCOLO PARA ENVIAR E RECEBER INFORMAL ES EM TEMPOS DIFERENTES 

PORTE DOS COMPUTADORES PEQUENEMICRO OU SUPERMICROCOMPUTADORES), MEDIOSMINI E SUPERMINICOMPUTADORES) E 
GRANDE PORTE 

PROCEDIMENTO CONJUNTO DE COMANDOS QUE DETERMINA A EXECUCZO DE UM/MAIS PROGRAMAS CONSECUTIVOS COM UMA 
FINALIDADE ESPEC1FICA 

ATIVIDADES NECESS4RIAS AO DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS ESTABELECIDAS PELO SETOR. TERMO IN-
GLiS: J B 

PROCESSADOR DE PALAVRAS UM PROGRAMA QUE PERMITE A EDI= E A FORMATA= DE TEXTOS 

PROCESSAMENTO DISTRIBUiDO CENTRO GERENTE DE PROCESSAMENTO QUE DISTRIBUI SUA CARGA ENTRE PROCESSADORES 
LOCAIS E REMOTOS 

PROCESSAMENTO DE DADOS ATIVIDADE DE PREPARACAO E APROVEITAMENTO DOS DADOS POR MEIOS QUE REDUZEM A IN-
TERVENCZO HUMANA 

DADOS INICIAIS - TRANSFORMACOES - DADOS FINALS 

PROCESSAMENTO CONCORRENTE 	A CAPACIDADE DE RODAR DOTS PROGRAMAS AO MESMO TEMPO 

PRODUTIVIDADE RECURSOS-CUSTO-EXECUCZO-TEMPO-SEGURANCA-QUALIDADE 

PROGRAMA DE FOLHA ELETR8NICA 	PROGRAMA QUE CALCULA NUMEROS NUMA PLANILHA ELETRaNICA, SEMELHANTE A PLA- 
NILHA DE TRABALHO DE UM CONTADOR 

PROGRAMA SEQUaNCIA DE INSTRUMS, LOGICAMENTE ENCADEADAS, NECESS4RIAS AO TRABALHO DO COMPUTADOR 

CONJUNTO DE INSTRUCOES PARA 0 COMPUTADOR EXECUTAR UMA OU MAIS DE UMA OPERA= 

CONJUNTO DE INSTRUOOES ORDENADAS LOGICAMENTE,VISANDO A DETERMINADO FIM 

PROGRAMA APLICATIVO PROGRAMA ELABORADO A PARTIR DAS LINGUAGENS DE PROGRAMA= E DOS PROGRAMAS DE APOIO 

PROGRAMA DE APLICA= PROGRAMA CUE EXECUTA UMA TAREFA. POR EXEMPLO: GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS,PRO-
CESSAMENTO DE PALAVRAS 

PROGRAMA RESIDENTE UM PROGRAMA CUE PERMANECE EM RAM ANS SER CARREGADO 

PROGRAMA UTILIT4RIO UM PROGRAMA ESPECIALIZADO QUE AUXILIA NO TRABALHO COM OUTROS PROGRAMAS. EX: UM PRO-
GRAMA DE DEPURACZO 

PROGRAMA-FONTE PROGRAMA QUE E ENTRADA PARA UM COMPILADOR 
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PROGRAMA-OBJETO PROGRAMA GERADO PELO COMPILADOR 

PROGRAMAS DE APOIO VOLTADOS A SOLUCZO DE PROBLEMAS COMUNS (EDITOR DE TEXTOS, PLANILHA ELETRONICA,SEREN-
CIADOR DE BASE DE DADOS) 

PROGRAMA UTILITAIO PROGRAMAS DO SISTEMA OPERACIONAL E QUE SERVEM PARA EFETUAR OPERACOES COM AROUIVOS E 
OUTRAS 

?CPT UMA MENSAGEM GERADA NA TELA, QUANDO 0 D.O.S. OU UM PROGRAMA ESTA AGUARDANDO UM COMANDO (NO D.O. 
S. 4 'AY ) 

PROTOCOLO UM MgTODO-PADRZO UTILIZADO POR DISPOSITIVOS DE HARDWARE NAS COMUNICACOES 

RAM 	RANDOM ACCESS MEMORY (MEMORIA DE ACESSO ALEATORIO/MEN6RIA DE TRABALHO) 

RANDOMICO ALEATORI0,A0 ACASO OU QUE NXO DEPENDE DE UMA ORDEM PR-ESTABELECIDA 

REAL-TIME PROCESSANENTO EM TEMPO-REAL 

RECORD REGISTRO(ITENS DE AROUIVO) 

REDE UM GRUPO DE NOS INTERCONECTADOS OU INTERRELACIONADOS POR CANAIS DE COMUNICAC40 

REDE DE COMPUTADORES DIVERSOS COMPUTADORES INTERLIGADOS EM aMBITO LOCAL, NACIONAL OU INTERNACIONAL 

REDE TELEPROCESSAMENTO REDE FORMADA PELO CONJUNTO DOS EQUIPAMENTOS,CANAIS E MEIOS ASSOCIADOS,VOLTADOS 
PARA TRANSMISSZO DE DADOS 

CONJUNTO DE COMPUTADORES INTERLIGADOS POR LINHAS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS, 
VISANDO COMPARTILHAR OS RECURSOS 

REGISTRO GRUPO DE CAMPOS DE UMA INFORMACZO,TRATADOS COMO UMA UNIDADE,OU SEJA,ITENS DE UM AROUIVO 

CONJUNTO DE CAMPOS QUE SE COMPLEMENTAM FORMANDO AS INFORMAL18ES NECESS4RIAS A UM ASSUNTO 

RESET RESTAURAR: LEVAR UM REGISTRO OU UM CONTADOR A UM VALOR INICIAL PRE-ESTABELECIDO 

ROM 	MEMOIA SOMENTE DE LEITURA (PERMANENTE) 

ROTINA SUB -ROTINAS/SUB-PROGRAMA,PARTE DE UM PROGRAMA QUE DESEMPENHA FUNa0 ESPECIAL 

UM OU MAIS PROCEDIMENTOS CONJUNTOS OUE DEVEM SER EXECUTADOS EM ORDEM PARA SE ALCAKAR 0 OBJETIVO 
FINAL 

SAIDA 	INFGRMACZO GERADA POR UM PROGRAMA ( SIGNIFICA GERAR INFORMACSES) 

SET 	POSICIONAR, AJUSTAR, COLOCAR UM DISPOSITIVO DE REGISTRO EM UM ESTADO 

SETOR UMA PARTE DE TRILHA DE UM DISCO. EXISTE UM NUMERO FIXO DE SETORES POR TRILHA 
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SHELL UM PROGRAMA QUE ATUA COMO INTERMEDIAIO ENTRE 0 USURIO E 0 SISTEMA OPERACIONAL 

SIMPLEX 	SISTEMA DE TRANSMISSZO UNIDIRECIONAL 

SINCRONO MgTODO DE TRANSMISSZO NO QUAL A SINCRONIZA00 g EFETIVA A PARTIR DE UM CARACTERE E VALE PARA 
TODA MENSAGEM 

SINFEX CONJUNTO DOS RECURSOS EM PESSOAL,MATERIAL,INSTALACOES,OROANIZAC8ES E ORGZOS QUE D40 SUPORTE DE 
INFORM4TICA 

SINTAXE A ORDEM PADRZO, NA QUAL OS ARGUMENTOS DE UM COMANDO DEVEM SER DADOS (ESCRITOS/DIGITADOS) 

SISTEMA CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS DUE, APdS ESTUDO E IMPLANTACULATENDE TAREFAS ESPECiFICAS DE CADA SE-
TOR 

ETAPAS:ESTUDO,IMPLANTACZO,ENTRADA DE DADOS,PROCESSAMENTO,SAiDA DE DADOS (RELATORIOS) 

SISTEMA A IMPLANTAR 	SERVICOS QUE 0 SETOR ESTA ESTUDANDO PARA QUE SEJAM EXECUTADOS E POSSIBILITEM A UTI- 
LIZACZO PELO USUARIO 

SISTEMA APLICATIVO CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS,ROTINAS E TiCNICAS DE INFORMATICA PARA ATENDER NECESSIDA-
DES DE UM OU MAIS USUARIOS 

PODE SER GERAL,REGIONAL,ESPECiFICO OU INTERNO 

DESENVOLVIMENTO:PLANEJAMENTO E EXECUO0 DE UM CONJUNTO SEQUENCIAL DE ATIVIDADES,PARA 
CRIACZO E OPERACZO DO SISTEMA 

MANUTENCAO:CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA MANTER ATUALIZADOS OS ARQUIVOS E AJUSTAR OS 
PROGRAMAS,ELIMINANDO ERROS 

OTIMIZACAO:CONJUNTO DE ATIVIDADES QUE VISAM AUMENTAR A EFICIiVIA DE SISTEMAS OU ME-
LHORAR 0 ATENDIMENTO AO USUARIO 

SISTEMA BANCO DE DADOS APOIA 0 GERENCIAMENTO E 0 PROCESSAMENTO EFICAZ DE DADOS,ESTRUTURADOS E ARMAZENA-
DOS PARA OTIMIZAR ATENDIMENTOS 

SISTEMA DE NUMERACZO UM SISTEMA DE CONTAGEM 

SISTEMA IMPLANTADO SERVICOS QUE 0 SETOR JA ESTUDOU,VIABILIZO" E EXECUTOU A ENTRADA-PROCESSAMENTO-SAiDA 

ESTA DISPONiVEL PARA 0 USUARIO ACESSAR,ALTERAR,INCLUIR,EXCLUIR DADOS E RETIRAR RELA-
TORIOS 

SISTEMA OPERACIONAL C0LEC40 DE PROCEDIMENTOS E TgNICAS, QUE CONTROLAM 0 FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR 

MEIO FLEXiVEL E FACIL DE CONTROLAR TODOS OS RECURSOS DO COMPUTADOR 

0 PROGRAMA QUE CONTROLA 0 COMPUTADOR E PERMITE QUE SE EXECUTE OUTROS PROGRAMAS 
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SISTEMA OPERACIONAL PROGRAMA DUE REALIZA 0 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DE HARDWARE 

SISTEMAS CONJUNTO ORGANIZADO(NOMENS-M4OUINAS-WOODS) -- )FUK6ES ESPECiFICAS COM FIM PRE-0ETERMINADO 

SISTEMAS ESPECiFICOS SISTEMAS APLICATIVOS QUE AO SE SUBORDINAM AOS GERAIS NEM AOS REGIONAIS 

VISAM ATENDER NECESSIDADES ESPECiFICAS DE QUALQUER ESCALE0 OU OM,DESENVOLVIDOS E 
APOIADOS P/ D INFOR 

SISTEMAS GERAIS SISTEMAS APLICATIVOS DE GRANDE PORTE QUE VISAM ATENDER A TODO 0 EgICITO 

CARACTERIZAM-SE POR COORDENACZO UNICA,EXERCIDA PELA DIRETORIA DE INFORM4TICA 

SISTEMAS INTERNOS SISTEMAS APLICATIVOS QUE VISAM AO ATENDIMENTO OE NECESSIDADES INTERNAS OE UMA OM, 
SENDO ALI DESENVOLVIDOS 

OBEDECEM A NORMAS TiCNICAS GERAIS E ESPECiFICAS,ESTABELECIDAS PELA D INFOR 

SISTEMAS REGIONAIS SISTEMAS APLICATIVOS (PEQUENO E MgIO PORTE),PARA ATENDER NECESSIDADES DE OUEM 0 
SISTEMA GERAL N40 ATENDE 

ORIENTADOS PARA AS OM NO TERRIT6RIO DE UMA RM,DESENVOLVIDOS E DIRIGIDOS PELA D INFOR 

SOFTWARE CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE SE ESCREVE PARA 0 COMPUTADOR 

SOFTWARE(DIVISBO) 	B4SICO(SISTEMA OPERACIONAL) - APLICATIVO GERAL(EDITOR DE TEXTOS/PLANILHA/BASE DE DA- 
DOS) E ESPECiFICO 

SORT CLASSIFICACZO OU ORDENACZO DAS INFORMACSES 

ORDENAR ITENS DE INFORMAC40,SESUNDO REGRAS QUE DEPENDEM DE UMA CHAVE OU CAMPO NOS REGISTROS 

SOFTWARE INTEGRADO PACOTE DE SOFTWARE DUE COMBINA MUITOS PROGRAMAS( FOLHAS,GR4FICOS E GERENCIAMENTO DE 
BANCO DE DADOS) 

START 	PRIMEIRO BIT DE UM CARACTER NA TRANSMISSBO ASSINCRONA, QUE ANTECEDE OS BITS DO CARACTERE PARA 
SINCRONIZAa0 

STOP 	ULTIMO ELEMENTO NA TRANSMISSBO ASSINCRONA PRECEDENDO 0 CARACTERE PARA GARANTIR 0 RECONHECIMENTO DO 
PROXIMO 

STORAGE ARMAZENAMENTO 

SUBDIRETORIO 	UM DIRETORIO DUE SE ENCONTRA (HIERAROUICAMENTE) ABAIXO DE OUTRO SUBDIRETORIO 

SUBDIRETORIO SUBORDINADO 	UM DIRETORIO ABAIXO DE OUTRO NA 4RVORE DO DIRETORIO 

SUDDIREToRIO DE ORIGEM DIRETORIO QUE SE ENCONTRA (HIERAROUICAMENTE) ACIMA DE OUTRO DIRETORIO, NA ARVORE 
DE DIRET6RIDS 
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SUBDIRETORIO DEFAULT 0 SUBDIRETORIO QUE 0 D.O.S. USA PARA PROCURAR OS PROGRAMAS E OS DADOS,CASO OUTRO 
NZO SEJA INDICADO 

SUPROGRAMA PEQUENA PARTE DE UM PROGRAMA MAIOR. TEM FUNCETS INDIVIDUAIS QUE SZO USADAS POR OUTRO PRO-
GRAMA 

TECLA PROGRAM4VEL UMA TECLA CUJA FUNCZO PODE SE ALTERAR 

TELEPROCESSAMENTO ATIVIDADE QUE HATA DA ASSOCIA00 DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM AS TELECOMUNICAOES 

FORMA DE TRATAMENTO DA INFORM* EM QUE SZO UTILIZADAS FACILIDADES DE COMUNICACOES 
PARA RECEBER E TRANSMITIR 

TEMPO DE ACESSO TEMPO DESPENDIDO PELO COMPUTUTADOR PARA LOCALIZAR DADOS DU INSTRUOES EM UMA MEMORIA E 
TRANSFERIR PARA UM DESTINO 

TEMPO DE MAQUINA DISPONIVEL A TOTALIDADE DE TEMPO DURANTE 0 QUAL UM COMPUTADOR PODER4 SER UTILIZADO 

0 PERi000 DURANTE 0 QUAL 0 COMPUTADOR EST LIGA00,00 SE ACNA EN MANUTENCZO 
E EsT4 FUNCIONANDO BEM 

TEMPO DE MARINA OCIOSA PERiODO EM QUE 0 COMPUTADOR FUNCIONA mAL(40 OPERA CORRETAMENTE),DEVIDO A FALHA 
MECANICA/ELETRONICA 

TERMINAL UNIDADES CONSTITUiDAS DE UM VIDEO E UM TECLADO QUE PERMITEM A COMUNICA* ENTRE 0 HOMEM E A 
M4QUINA 

TERMINAL BURRO TERMINAL 00 CONTROLADO EM QUE OS CARACTERES SU' TRANSMITIDOS NA LINHA 4 MEDIDA QUE VSO 
SENDO TECLADOS 

TERMINAL DE DADOS EQUIPAMENTO,COLOCADO 4 DISPOSICZO DO USUARIO,CUJA UTILIZACZO 00 EXIGE PESSOAL ESPE-
CIALIZADO 

TERMINAL INTELIGENTE EQUIPAMENTO DE ENTRADA E SAIDA, COM CAPACIDADE PARA RECEBER PROGRAMAC40 

TERMINAL PROGRAWEL,CAPAZ DE EXECUTAR LOCALMENTE ALGUMAS FUNCOES DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS 

TIME-SHARING 	TEMPO COMPARTILHADO 

TIPOS DE PROCESSAMENTO MANUAL - SEMI-AUTOMATICO - AUTOMATICO 

TRADUTOR 	COMPILADOR/INTERPRETADOR-TRADUZ OS PROGRAMAS ESCRITOS PARA PROGRAMAS COM FORMA INTELEGiVEL PE- 
LO COMPUTADOR 

TRILHA UM ANEL CONCgNTRICO EM UM DISCO, SEMELHANTE AS TRILHAS DE UM DISCO FONOGR4FICO 

TRILHA DE INICIALIZACZO 	A AREA DE UM DISCO QUE MANTgM AS INFORMACOES SOBRE COMO 0 COMPUTADOR DEVE CAR- 
REGAR 0 S.O. 



99 

APiNOICE B — GLOSSARIO DE TERMS TiCNICOS E CONCEITOS B4SICOS 

UCP UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO — PARTE CENTRAL DO HARDWARE DE UM COMPUTADOR 

FORKADA PELA UNIDADE ARITNTICA E LcIDICA E PELA UC—UNIDADE DE CONTROLE 

UNIDADE ARITMiTICA E L6GICA ENCARREGADA DOS C4LCULOS E DAS DECIS5ES 

UNIDADE DE CONTROLE ENCARREGADA DE CONTROLAR 0 TRAFE00 DE DADOS 

UNIDADE DE ENTRADA TRADUZ A INFORMACZO DE UMA VARIEDADE DE DISPOSITIVOS PARA UM CODIGO DUE 0 COMPUTADOR 
ENTENDE 

UNIDADE DE SAiDA VICE-VERSA 

USUARIO OUZO BENEFICIADO PELA UTILIZACEO E IMPLEMENTACAO DE UM SISTEMA APLICATIVO 

UTILITY PROGRAMS 	PROGRANAS DO S.O. OUE SERVEN PARA EFETUAR OPERACEO COM AROUIVOS DE DADOS COMO: COPIAR, 
DUPLICAR,CARREGAR 

VARI4VEL ITEM DE DADO OU AREA DE MEMORIA USADA PARA COLOCAR UM VALOR OU VALORES ATRIBUIDOS PELO PROGRA-
MA 

VETOR CONJUNTO DE DADOS DISPOSTOS EM FORMA DE LINHA OU DE COLUNA (MATRIZ COM UMA DIMENSE0) 

WINCHESTER 	.:ISCO MAGNiTICO, RIGID°, NED EXTRA1VEL, COM CAPACIDADE DE MEMORIA DE 5,10,20,40,...MEGABYTES 

WORD CONJUNTO ORDENADO DE CARACTERES OUE OCUPA UMA LOCALIZACE0 DE MEM6RIA, SENDO TRATADO COMO UNIDADE 
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