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RESUMO 

O planejamento de sistemas de informação tem 

sido especificado por metodologias que estabelecem 

horizontes de curto e médio prazo. A procura de novas 

soluções, para horizontes maiores, não foi ainda 

suficientemente 	enfocada 	pelos diversos 	autores 	que 

abordaram a matéria. 

O estudo procurou desenvolver um método de 

planejamento de longo prazo dos sistemas de informação, 

embasado na técnica de cenários, para ser aplicado em 

empresas de energia elétrica. O resultado deste estudo foi a 

concepção do método de Construção de Cenários, cuja 

aplicação e avaliação realizou-se na Companhia Estadual de 

Energia Elétrica - CEEE. 

Posteriormente, foi realizada uma pesquisa 

junto a outras empresas do Setor com o objetivo de 

identificar as características do planejamento dos seus 

sistemas de informações. Os resultados obtidos nessa 

pesquisa, e na aplicação do método na CEEE, permitiram 

concluir pela validade do método de Construção de Cenários 

no planejamento de sistemas de informção. Isto porque, esse 

método estabeleceu uma nova estrutura para o planejamento de 

sistemas em horizontes de mais longo prazo. 
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ABSTRACT 

The information planning system has been 

shown through methodologies which establish medium and short 

term. Concerning wider horizons, the search for new 

solutions has not been given enough attention yet. 

This research has as its objective to develop 

a method of planning at long range information system, based 

on the scenary technique, to be applied on an electric power 

company. The result of such study was the creation of the 

Scenary Construction Method, which application and 

evaluation was done at Companhia Estadual de Energia 

Elétrica. 

Later on, a research was done along with some 

other enterprises which work in the same field and which 

goal was to identify the characteristics of the information 

planning systems. The results obtained from this research 

and application of the method at CEEE, led to validate of 

the Scenary Construction Method. This was possible due to 

this method established a new structure for the information 

planning systems in long term horizonte. 
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ANEXOS 

Os anexos englobam a descrição dos cenários 

de 1990, de 1993 e de 1997, e a demonstração dos 

instrumentos de pesquisa utilizados no método de Construção 

de Cenários. Para isso, foram anexados os documentos 

referentes à descrição dos cenários e aos instrumentos de 

pesquisa. 



Anexo 1 - Cenário de Partida no ano de 1990 

O cenário de partida foi construído a partir 

do levantamento da situação atual do sistema, tendo por base 

o ano de 1990. Em decorrência desse cenário inicial foram 

formulados os cenários de 1993 e de 1997, ambos estruturados 

por trajetórias destinadas às cenas provável, pessimista e 

mais do que provável. Esses cenários foram descritos pela 

ordem cronológica e, separadamente, pela característica da 

cena estudada. 

Os problemas atuais detectados pela área de 

informática ou pelos usuários do sistema foram os seguintes: 

- formação de ilhas de informação, com muita 

geração de documentos 	isolados pelos 

usuários; 

- carência de recursos materiais; 

- falta 	de estatísticas fornecidas 	pelo 

sistema; 

- falta de uma metodologia de desenvolvimento 

e implementação do sistema; 

- falta de organização do sistema, no que 

tange a sua estrutura e uso. 

Os elementos do sistema em estudo (variáveis-

chave) apresentaram o seguinte estado atual: 
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FUNÇA0 

O sistema tem alto grau de correspondência em 

relação aos objetivos que o criaram. 

ORGANIZAÇA0 

Os 	principais softwares utilizados 	pelo 

sistema são: 

a) SCADA - Aquisição e processamento de dados em tempo real; 

b) CAG - Controle automático da geração; 

c) FRAMEWORK - Sistema integrado de automação de escritório; 

d) Análise de perturbações; 

e) Análise de redes; 

f) Sistema de Supervisão Regional. 

A 	relação existente entre 	os diversos 

subsistemas, demonstra que o Subsistema Execução da Operação 

possui mais de 80% de integração dos dados. Os Susbsistemas 

de Programação e Pós-despacho da Operação estão com um nivel 

de integração entre 50 e 79% 

O nível operacional da empresa é o fórum 

para o estabelecimento das modificações a serem feitas no 

processamento do sistema. 
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O processamento distribuído é o tipo de 

organização adotado para o sistema. 

ENTRADAS 

As entradas do sistema estão, razoavelmente, 

adequadas à forma como o usuário trabalha. 

O volume de tarefas manuais, realizadas na 

preparação dos dados, em relação as já automatizadas, é 

muito elevado. 

O nível de erros do sistema, devido a má 

preparação das entradas de dados, é pequeno. 

O volume de tempo gasto na manipulação dos 

documentos, antes de ser dado entrada dos mesmos no sistema, 

é baixo. 

A qualidade de apresentação dos documentos, 

que servem de entrada no sistema, é muito boa. 

A facilidade de modificação dos documentos, 

que servem de entrada no sistema, é nenhuma. 



BALDAS 

As saídas do sistema estão adequadas à forma 

utilizada pelo usuário. 

O volume de relatórios emitidos pelo sistema 

é de 60%, quando comparados ao volume total de relatórios 

emitidos pelos demais sistemas. 

O tempo de resposta da pesquisa, feita sobre 

o(s) banco(s) de dados do sistema, é de menos de um segundo, 

sendo considerado baixo. 

Os usuários não têm nenhuma facilidade para 

acessar os dados, que estão armazenados no(s) banco(s) de 

dado(s) do sistema. 

Os usuários não têm nenhuma facilidade para 

alterar as saídas, que são geradas pelo sistema. 

E menos de 1% o percentual de erros existente 

sobre 	as 	saídas emitidas pelo sistema, 	quer 	sejam 

relatórios, telas de vídeo ou outro meio. 

O percentual de utilização dos diversos tipos 

de saídas do sistema é distribuído em 20% de relatórios, 70% 

de telas de vídeo e 10% de arquivos magnéticos. 
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1 
4- 

9 

RECURSOS 

A configuração dos equipamentos existentes 

para uso do sistema são estas: 

Quadro 43: Equipamentos do Cenário de Partida 
em 1990 

EQUIPAMENTOS 	QUANTID 

unidade central de processam. 2 

disco magnético 	 2 

impressora local 

impressora remota 

controladora de terminais 

terminais de video 

microcomputador - 8 bits 

microcomputador - 16 bits 

microcomputador - 32 bits 
	

2 

Os softwares softwares básicos mais utilizados pelo 

sistema são o ASSEMBLER, SCADA, DOS, XENIX e dBASE. 

Os programas são escritos em 70% dos casos 

com linguagens de quarta geração, 20% em terceira geração, 

sendo que os restantes 10% são elaborados em linguagem de 

segunda geração. 

Os usuários estão um pouco satisfeitos, em 

relação ao treinamento dado para uso do sistema. 

O número de empregados envolvidos com o 

1 

2 

7 

30 
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sistema é 100, sendo que 1 entre 108 empregados da CEEE 

trabalham no sistema. 

Os usuários estão insatisfeitos em relação 

ao uso de ferramentas de aumento de produtividade. 

E quase inexistente a descentralização dos 

recursos de processamento eletrônico de dados do sistema. 

PROCESSOS 

O Subsistema de Operação possui 90% da 

manutenção total que ocorre nos processos e programas, sendo 

que os demais subsistemas têm somados 10% do restante. 

Existe pouca flexibilidade para alteração dos 

programas do sistema. 

O processamento realizado no sistema é 90% 

interativo (on-line) e 10% em lotes (batch). 

NECESSIDADES 

Os usuários estão insatisfeitos com o nível 

de atendimento das necessidades do sistema. 
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A mais alta prioridade para desenvolvimento 

de novas funções é dada para o Subsistema de Pós-operação, 

sendo seguido do Subsistema de Programação e, logo após, o 

Subsistema de Execução. 

As necessidades atuais, apresentadas pelo uso 

do sistema, são: 

a) dados em tempo real, distibuidos para os usuários; 

b) desenvolvimento de novos aplicativos; 

c) incremento da coleta de dados do sistema. 

AVALIACAO 

Os 	usuários 	acreditam 	que 	os 	dados, 

processados pelo sistema, são bem confiáveis. 

E menos de 1% o nível de erros que a execução 

do sistema existente produz. 

E pequeno o grau de segurança que o sistema 

possui para bloquear acesso aos dados de pessoas não 

autorizadas. 

E razoável 	o nível de 	segurança dos 

procedimentos existentes para recuperação dos dados do 

sistema, 	em caso de sinistros com o equipamento 	de 

processamento eletrônico de dados. 
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E alto o grau de exatidão dos resultados que 

o sistema atual proporciona ao processar os seus dados. 

A integridade dos arquivos no sistema atual é 

pequena. 

Não existe hoje a necessidade de atualização 

dos manuais existentes no sistema. 

A 	documentação do sistema 	(manuais 	do 

sistema, pastas individuais de programas, manuais do 

usuário, manual de operação e de controle de qualidade) tem 

um bom conteúdo. 

E pequeno o controle dos melhoramentos e das 

mudanças efetuados no sistema. 

TECNOLOGIA 

E 	alto o nível de 	disponibilidade 	do 

equipamento de processamento eletrônico de dados, durante o 

período de execução do sistema. 

A atualização (modernização) dos equipamentos 

de processamento eletrônico de dados, usados na execução do 

sistema, é considerada baixa. 
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Os fatores que impedem o sistema alcançar o 

estado da arte em termos de tecnologia são os seguintes: 

a) os recursos financeiros destinados pela CEEE; 

b) as limitações de importação feitas pela 	Secretaria 

Especial de Informática - SEI; 

c) as 	restrições 	do Instituto Nacional 	de 	Proteção 

Industrial; 

A orientação utilizada no desenvolvimento do 

sistema atual é por menus, pesquisas dos dados pelos 

usuários e geração de relatórios. 

E baixo 	o 	grau 	de 	atualização 	das 

metodologias de desenvolvimento usadas na concepção dos 

subsistemas e programas do sistema. 

AMBIENTE 

E razoável o grau de satisfação dos usuários, 

em relação ao que o sistema realiza. 

O sistema está sujeito às mudanças ocorridas 

no meio externo (leis, governo, rotinas externas, etc.). 

E pequeno o entendimento que os usuários têm 

do sistema implantado no computador. 
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E pouca a influência do sistema nos planos 

gerados na empresa. 

O atendimento das necessidades externas á 

empresa (governo, iniciativa privada, etc.), pelo sistema, é 

pequena. 

A 	qualidade 	do serviço 	prestado 	pelo 

fornecedor do equipamento é baixa. 



Anexo 2 - Cenário do ano de 1993 

O instrumento de Estruturação de Trajetórias 

- Cenário de 1993 foi aplicado para obtenção de cenas 

alternativas, tendo-se como base o cenário de partida 

definido na etapa anterior. Este cenário inicial permitiu a 

formulação de questões básicas, que foram inseridas ao 

processo de composição das diversas trajetórias e cenas 

pessimista, provável e mais do que provável. 

Descrição da Cena Provável 

Os 	problemas 	detectados pela 	área 	de 

	

informática ou pelos usuários estarão configurados 	da 

seguinte forma: 

- unificação dos bancos de dados do sistema 

para 	evitar a formação de 	ilhas 	de 

informação, e com isto o excesso de geração 

de documentos isolados pelos usuários; 

- diminuição 	da 	carência 	de 	recursos 

materiais; 

- atendimento do nível gerencial 	com as 

estatísticas fornecidas pelo sistema; 

- continuidade da não existência de uma 

metodologia 	de 	desenvolvimento 	e 

implementação do sistema; 

- permanência da desorganização do sistema, 
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no que tange a sua estrutura e uso. 

FUNÇA0 

O SIPROS tem por propósito o suporte á tomada 

de decisão na área de operação do planejamento de curto prazo 

e, também, à automatização do controle de gestão do 

intercãmbio de energia entre as concessionárias. O sistema 

continuará a manter o alto grau de correspondência em relação 

aos objetivos que o criaram. 

ORGANIZAÇA0 

O motivo principal que poderia levar 	a 

utilização de outros softwares pelo sistema, seria 	a 

ampliação dos equipamentos utilizados pelo 

sistema. Isto levaria à substituição do SCADA, CAG, a 

modificação da Análise de Redes e da Supervisão Regional, 

além da continuidade do uso dos softwares já utilizados pelo 

sistema: 

a) FRAMEWORK - Sistema integrado de automação de escritório; 

b) Análise de perturbações; 

c) Clipper - Linguagem de manipulação de Banco de Dados; 

d) Linguagem C; 

e) FORTRAN - Formula Translator; 
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f) Turbo Basic. 

O Subsistema de Operação, o Subsistema de 

Programação e Subsistema de Pos-despacho da Operação terão 

uma relação de integração na proporção de 80% dos dados 

processados, em razão do aumento das facilidades a nivel de 

processo. 

O fórum 	para 	o 	estabelecimento 	das 

modificações a serem feitas no processamento do sistema, será 

o nível operacional da empresa. 

O tipo de organização utilizada pelo sistema 

continuará sendo o processamento distribuído. 

ENTRADAS 

As entradas do sistema estarão razoavelmente 

adequadas a forma como o usuário trabalha, mesmo que não 

ocorram os investimentos em equipamentos previstos. 

O volume de tarefas manuais realizadas na 

preparação dos dados, em relação as já automatizadas, 

continuará muito 	elevado 	em virtude 	da 	falta de 

investimentos em equipamentos e a diminuição da equipe de 

trabalho. 

O nível de erros do sistema será ainda 
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pequeno, devido à má preparação das entradas de dados. 

O volume de tempo gasto na manipulação dos 

documentos, antes de ser dado entrada dos mesmos no sistema, 

será baixo devido ao 	não desenvolvimento 	de 	novos 

aplicativos. 

A qualidade de apresentação dos documentos de 

entrada será muito boa, mesmo com a impossibilidade de se 

alterar o sistema. 

O sistema continuará tendo nenhuma facilidade 

para modificação dos documentos de entrada, em virtude da 

não alteração do sistema. 

SAIDAS 

As saídas do sistema continuarão adequadas a 

forma utilizada pelo usuário, devido ao não desenvolvimento 

de novos aplicativos. 

O volume de relatórios emitidos pelo sistema, 

quando comparados ao volume total de relatórios emitidos 

pelos demais sistemas, será de 60% do total devido à 

implantação de outros sistemas. 
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O tempo de resposta da pesquisa será menos de 

um segundo sendo, portanto, considerado baixo, mesmo com a a 

não implementação da duplicação dos bancos de dados. 

Os usuários terão nenhuma facilidade para 

acessar os dados, que estão armazenados no(s) banco(s) de 

dado(s) do sistema, devido a diminuição da equipe e a falta 

de tempo para desenvolvimento. 

Os usuários terão nenhuma facilidade para 

alterar as saídas que são geradas pelo sistema, devido a 

diminuição da equipe e a falta de tempo para 

desenvolvimento. 

O percentual de erros existente sobre as 

saídas emitidas pelo sistema será de menos de um segundo, 

quer sejam relatórios, telas de vídeo ou outro meio, devido a 

não implementação da duplicação dos bancos de dados. 

O percentual de utilização dos diversos tipos 

de saídas do sistema será distribuído em 20% de relatórios, 

70% de telas de vídeo e 10% de arquivos magnéticos, em 

virtude 	da 	não 	ocorrência 	da 	descentralização 	de 

processamento de dados. 



RECURSOS 

A configuração dos equipamentos abaixo, para 

uso do sistema, será devida a não existência de 

investimentos em equipamentos. 

Quadro 44: Equipamentos da Cena Provável em 
1993 

+ 4- 	 4-  
EQUIPAMENTOS 	: QUANTID 

+ + 	+ 
unidade central de processam. 	: 	2 

+ 	  
disco magnético 	 2 

+ + 	+ 
impressora local 	 ' . 	1 

+ + 	 + 
impressora remota 	 ' . 	2 

+ + 	+ 
controladora de terminais 	1 

+ + 	+ 
terminais de vídeo 	 . 	9 

+ + 	+ 
microcomputador - 8 bits 	. . 	7 

-f- 

microcomputador - 16 bits 

microcomputador - 32 bits 

Os programas continuarão sendo escritos, em 

70% dos casos, com linguagens de quarta geração, 20% de 

terceira geração, sendo que os restantes 10% serão 

elaborados em linguagem de segunda geração, em razão da 

tecnologia disponível. 

Os usuários estarão pouco satisfeitos, em 

relação ao treinamento dado para uso do sistema, pelo não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

30 

2 
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O número de empregados envolvidos com o 

sistema poderá diminuir de 100, sendo que 1 para mais de 108 

empregados trabalharão no sistema, devido a não admissão de 

empregados na empresa. 

Os usuários insatisfeitos, em relação ao 

uso de ferramentas de aumento de produtividade, pela falta 

de investimentos em equipamentos, pela falta de 

investimentos em equipamentos e o não desenvolvimento em 

novos equipamentos. 

A 	descentralização, 	dos 	recursos 	de 

processamento eletrônico de dados do sistema será quase 

inexistente, pela falta de recursos financeiros. 

PROCESSOS 

O Subsistema de Operação conterá 90% da 

manutenção total que ocorre nos processos e programas, sendo 

que os demais subsistemas somarão 10% do restante, devido ao 

não desenvolvimento de novos aplicativos. 

O sistema terá pouca flexibilidade 	para 

alteração dos programas do sistema, devido ao não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O processamento realizado no sistema será 
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90% interativo (on-line) e 10% em lotes (batch), devido ao 

não desenvolvimento de novos aplicativos. 

NECESSIDADES 

Os usuários estarão insatisfeitos, com o 

nível de atendimento das necessidades do sistema, pela falta 

de investimentos em equipamentos e o não desenvolvimento de 

novos aplicativos. 

A mais alta prioridade para desenvolvimento 

de novas funções continuará sendo dada para o Subsistema de 

Pós-operação, sendo seguido do Subsistema de Programação e, 

logo após, o Subsistema de Execução, apesar do não 

investimento em novos equipamentos. 

As necessidades atuais apresentadas pelo uso 

do sistema estarão relacionadas ao não desenvolvimento de 

novos aplicativos, e serão da seguinte maneira: 

a) dados em tempo real, distribuídos para os usuários; 

b) incremento da coleta de dados do sistema; 

c) desenvolvimento de novos aplicativos. 



AVALIAÇA0 

Os usuários estarão acreditando que os dados, 

processados pelo sistema, serão confiáveis, apesar da não 

implementação da duplicação dos bancos de dados. 

O grau de segurança que o sistema possuirá, 

para bloquear acesso aos dados de pessoas não autorizadas, 

será pequeno, devido ao não desenvolvimento de 	novos 

aplicativos. 

O nível de segurança dos 	procedimentos 

existentes para recuperação dos dados do sistema, em caso de 

sinistros com o equipamento de processamento eletrônico de 

dados, será razoável em razão da falta de investimentos em 

equipamentos. 

O grau de exatidão dos resultados será pouco 

baixo, devido a falta de investimentos em equipamentos e do 

não desenvolvimento em novos aplicativos. 

A integridade dos arquivos existentes no 

sistema atual será pequena, devido ao não desenvolvimento em 

novos aplicativos. 

A atualização dos manuais existentes no 

sistema será inexistente, devido ao não desenvolvimento de 

novos aplicativos. 
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A documentação do sistema (manuais do sistema, 

pastas individuais de programas, manuais do usuário, manual 

de operação e de controle de qualidade) estará no nível de 

bom conteúdo, em virtude do não desenvolvimento de novos 

aplicativos. 

O nivel de controle dos melhoramentos e das 

mudanças, a serem efetuados no sistema, será pequeno devido 

a falta de investimentos em equipamentos e o não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

TECNOLOGIA 

A 	disponibilidade 	do 	equipamento 	de 

processamento eletrônico de dados estará no nível alto, 

durante o período de execução do sistema, apesar da falta de 

investimentos em equipamentos 

A atualização (modernização) dos equipamentos 

de processamento eletrônico de dados, usados na execução do 

sistema, estará no nivel baixo em razão da falta de 

investimentos em equipamentos. 

O sistema não alcançará o estado da arte em 

termos de tecnologia, devido a não alteração do sistema 

atual. 
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A orientação utilizada no desenvolvimento do 

sistema atual será por menus, devido a não alteração do 

sistema atual e da falta de investimentos em equipamentos. 

O grau de atualização das metodologias de 

desenvolvimento, usadas na concepção dos subsistemas e 

programas do sistema, será baixo em virtude da não 

alteração do sistema atual e falta de investimentos em 

equipamentos. 

AMBIENTE 

O grau de satisfação dos usuários, em relação 

ao que o sistema realiza, será pouco satisfeito devido a não 

alteração do sistema atual e da falta de investimentos em 

equipamentos. 

O sistema estará muito sujeito às mudanças 

ocorridas no meio externo (leis, governo, rotinas externas, 

etc.), à não alteração do sistema atual e à falta de 

investimentos em equipamentos. 

Os usuários terão baixo entendimento 	do 

sistema, implantado no computador, devido à falta 	de 

treinamento. 

A influência do sistema nos planos gerados na 
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empresa será pouca, devido à não alteração do sistema atual 

e aos recursos utilizados por ele. 

O atendimento das necessidades externas 

empresa (governo, iniciativa privada, etc.), pelo sistema 

será pequeno. em virtude do não desenvolvimento de novos 

aplicativos. 

O 	serviço, prestado pelo fornecedor 	do 

	

equipamento continuará sendo baixo, devido a falta 	de 

qualidade dos equipamentos. 

Descrição da Cena Pessimista 

o 

Os 	problemas 	detectados pela 	área 	de 	"t-E 

	

informática ou pelos usuários estarão configurados 	da ('e, 

seguinte forma: 	 t.t.  

- unificação dos bancos de dados do sistema 	-C7 
 

para 	evitar a formação de 	ilhas 	de 
8 

informação, e com isto o excesso de geração 

de documentos isolados pelos usuários; 

- continuidade 	da carência 	de 	recursos 

materiais; 

- não atendimento do nível gerencial com as 

estatísticas fornecidas pelo sistema; 

- continuidade da não existência de uma 
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metodologia 	de 	desenvolvimento 	e 

implementação do sistema; 

- permanência da desorganização do sistema, 

no que tange a sua estrutura e uso. 

FUNÇAO 

O SIPROS tem por propósito o suporte à tomada 

de decisão na área de operação do planejamento de curto 

prazo e, também, à automatização do controle de gestão do 

intercâmbio de energia entre as concessionárias. O sistema 

continuará a manter o alto grau de correspondência em 

relação aos objetivos que o criaram. 

ORGANIZAÇA0 

O motivo principal que poderia levar 	a 

utilização de outros softwares pelo sistema, seria 	a 

ampliação dos equipamentos utilizados pelo 

sistema. Isto levaria a substituição do SOADA, CAG, a 

modificação da Análise de Redes e da Supervisão Regional, 

além da continuidade do uso dos softwares já utilizados pelo 

sistema: 

a) FRAMEWORK - Sistema integrado de automação de escritório; 

h) Análise de perturbações; 

c) Clipper - Linguagem de manipulação de Banco de Dados; 
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d) Linguagem C; 

e) FORTRAN - Formula Translator; 

f) Turbo Basic. 

O Subsistema de Operação terá entre 50 a 79% 

de integração dos dados, sendo que os Subsistemas de 

Programação e Pós-despacho da Operação terão uma relação de 

integração entre 30 a 49% dos dados processados, em razão do 

aumento das facilidades a nível de processo. 

O fórum 	para 	o 	estabelecimento 	das 

modificaçes, a serem feitas no processamento do sistema, 

será o nível operacional da empresa. 

O tipo de organização utilizada pelo sistema 

continuará sendo o processamento distribuído. 

ENTRADAS 

As 	entradas do sistema estarão pouco 

adequadas a forma como o usuário trabalha, caso ocorra 

insucesso na aquisição de dados. 

O volume de tarefas manuais realizadas na 

preparação dos dados, em relação as já automatizadas, 

continuará muito 	elevado em virtude da 	quebra dos 
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equipamentos e a perda da equipe de trabalho. 

O nível de erros do sistema será ainda 

pequeno, devido a má preparação das entradas de dados e a 

permanência da consistência manual. 

O volume de tempo gasto na manipulação dos 

documentos, antes de ser dado entrada dos mesmos no sistema, 

será baixo devido ao 	não desenvolvimento 	de 	novos 

aplicativos. 

A qualidade de apresentação dos documentos de 

entrada será boa, em virtude da mudança de estrutura 

organizacional. 

O sistema continuará tendo nenhuma facilidade 

para 	modificação dos documentos de entrada, em virtude da 

não alteração do sistema. 

SAIDAS 

As saídas do sistema continuarão adequadas a 

forma utilizada pelo usuário, devido ao não desenvolvimento 

de novos aplicativos. 

O volume de relatórios emitidos pelo sistema 

será menos de 60%, quando comparados ao volume total de 
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relatórios 	emitidos pelos demais sistemas, 	devido 	a 

implantação de outros sistemas. 

O tempo de resposta da pesquisa será menos de 

1 segundo sendo, portanto, considerado baixo, mesmo com a 

a não implementação da duplicação dos bancos de dados. 

Os 	usuários não terão 	facilidade 	para 

acessar os dados, que estão armazenados no(s) banco(s) de 

dado(s) do sistema, devido a diminuição da equipe e a falta 

de tempo para desenvolvimento. 

Os 	usuários não terão 	facilidade 	para 

alterar as saídas que são geradas pelo sistema, devido a 

diminuição da equipe e a falta de tempo para 

desenvolvimento. 

O percentual de erros existente sobre as 

saídas emitidas pelo sistema será de menos de 1 segundo, 

quer sejam relatórios, telas de vídeo ou outro meio, devido 

a não implementação da duplicação dos bancos de dados. 

O percentual de utilização dos diversos tipos 

de saídas do sistema será distribuído em 20% de relatórios, 

70% de telas de vídeo e 10% de arquivos magnéticos, em 

virtude da não ocorrência da descentralização. 
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RECURSOS 

A configuração dos equipamentos abaixo, para 

uso do sistema, será devida a não existência de 

investimentos em equipamentos. 

Quadro 45: Equipamentoe da Cena Peeeimieta em 
1993 

EQUIPAMENTOS QUANTID 

2 unidade central de processam. 

disco magnético  
+ + 

impressora local 	 ' . 	1 
+ + 	 

impressora remota 	 . . 	2 
+ + 	 
controladora de terminais 
	

1 
-f- 

terminais de video 
	

9 

microcomputador - 8 bits 
	

7 
-f- 

microcomputador - 16 bits 
	

30 

microcomputador - 32 bits 
	

2 

Os programas programas continuarão sendo escritos, em 

70% dos casos, com linguagens de quarta geração, 20% de 

terceira geração, sendo que os restantes 10% serão 

elaborados em linguagem de segunda geração, em razão da 

tecnologia disponível. 

Os usuários estarão pouco satisfeitos, em 

relação ao treinamento dado para uso do sistema, pelo não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

9 
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O número de empregados envolvidos com o 

sistema poderá diminuir de 100, sendo que 1 para mais de 

108 	empregados 	trabalharão 	no 	sistema, 	devido 	ao 

remanejamento de empregados na empresa. 

Os 	usuários 	estarão insatisfeitos, 	em 

relação ao uso de ferramentas de aumento de produtividade, 

pela falta de investimentos em equipamentos, pela falta de 

aquisição de novos equipamentos pelas Empresas Congéneres e 

pelo longo tempo para modificação do sistema atual. 

A 	descentralização, 	dos 	recursos 	de 

processamento eletrônico de dados do sistema será quase 

inexistente, pela falta de investimentos em equipamentos. 

PROCESSOS 

O Subsistema de Operação conterá 90% da 

manutenção total que ocorre nos processos e programas, sendo 

que os demais subsistemas somarão 10% do restante, devido ao 

não desenvolvimento de novos aplicativos. 

O sistema terá pouca flexibilidade 	para 

alteração dos programas do sistema, devido ao não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O processamento realizado no sistema será 
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90% interativo (on-line) e 10% em lotes (batch), devido ao 

não desenvolvimento de novos aplicativos. 

NECESSIDADES 

Os usuários estarão insatisfeitos com o nivel 

de atendimento das necessidades do sistema, pela falta de 

investimentos em equipamentos e pelo não desenvolvimento de 

novos aplicativos. 

A mais alta prioridade para desenvolvimento 

de novas funçoes continuará sendo dada para o Subsistema de 

Pós-operação, sendo seguido do Subsistema de Programação e, 

logo após, pelo Subsistema de Execução, apesar do não 

investimento em novos equipamentos. 

As necessidades atuais apresentadas pelo uso 

do sistema estarão relacionadas ao não desenvolvimento de 

novos aplicativos, e serão da seguinte maneira: 

a) dados em tempo real, distribuídos para os usuários; 

b) incremento da coleta de dados do sistema; 

c) desenvolvimento de novos aplicativos. 

AVALIAÇAO 

Os usuários estarão acreditando que os dados, 
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processados pelo sistema, serão pouco confiáveis, apesar do 

aumento do número de erros devido a não implementação da 

duplicação dos bancos de dados. 

O grau de segurança que o sistema possuirá, 

para bloquear acesso aos dados de pessoas não autorizadas, 

será pequeno, devido ao não desenvolvimento de 	novos 

aplicativos. 

O nível de segurança dos 	procedimentos 

existentes para recuperação dos dados do sistema, em caso de 

sinistros com o equipamento de processamento eletrônico de 

dados, 	será 	pouco razoável em razão 	da 	falta 	de 

investimentos em equipamentos. 

O grau de exatidão dos resultados será pouco 

baixo, devido a degradação dos equipamentos e do sistema em 

uso. 

A integridade dos arquivos existentes no 

sistema atual será pequena, devido ao não desenvolvimento em 

novos aplicativos. 

A atualização dos manuais existentes 	no 

sistema será inexistente, devido ao não desenvolvimento de 

novos aplicativos. 
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A 	documentação  do sistema 	(manuais 	do 

sistema, pastas individuais de programas, manuais do 

usuário, manual de operação e de controle de qualidade) 

estará no nível de pouco conteúdo, em virtude do não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O nivel de controle dos melhoramentos e das 

mudanças a serem efetuados no sistema será pequeno, devido 

a falta de investimentos em equipamentos e ao não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

TECNOLOGIA 

A 	disponibilidade 	do 	equipamento 	de 

processamento 	eletrônico 	de dados 	estará 	em nível 

razoavelmente alto, durante o periodo de execução 	do 

sistema, em virtude da falta de aquisição de novos 

equipamentos, da alta redundância dos dados e da forma 

distribuída empregada para o sistema. 

A atualização (modernização) dos equipamentos 

de processamento eletrônico de dados, usados na execução do 

sistema, estará no nível baixo em razão da falta de 

investimentos em novos equipamentos. 

O sistema não alcançará o estado da arte em 

termos de tecnologia, devido as limitações de importação 

226 



feitas pela Secretaria Especial de Informática - SEI; 

A orientação utilizada no desenvolvimento do 

sistema atual será por menus, pesquisas dos dados pelos 

usuários e geração de relatórios, devido a não alteração do 

sistema atual e dos recursos de equipamentos utilizados por 

ele. 

O grau de atualização das metodologias de 

desenvolvimento, usadas na concepção dos subsistemas e 

programas do sistema, será baixo em virtude da demissão do 

pessoal que trabalha no sistema. 

AMBIENTE 

O grau de satisfação dos usuários, em relação 

ao que o sistema realiza, será pequeno devido à degradação 

do sistema e a obsolescência dos equipamentos utilizados por 

ele. 

O sistema estará muito sujeito as mudanças 

ocorridas no meio externo (leis, governo, rotinas externas, 

etc.), em razão da mudança do Governo Estadual. 

Os usuários terão pouco entendimento 	do 

sistema, implantado no computador, devido à rotatividade dos 
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próprios usuários. 

A influência do sistema nos planos gerados na 

empresa será pouca, devido a não alteração do sistema atual 

e dos recursos utilizados por ele. 

O atendimento das necessidades externas a 

empresa (governo, iniciativa privada, etc.) pelo sistema 

será pequeno, em virtude do não desenvolvimento de novos 

aplicativos. 

O 	serviço, prestado pelo fornecedor 	do 

equipamento continuuará sendo baixo, devido à falta de 

qualidade dos equipamentos. 

Descrição da Cena mais do que Provável 

Os 	problemas 	detectados pela 	área de 

	

informática ou pelos usuários estarão configurados 	da 

seguinte forma: 

- organização de metodologia para uso em 

todas as ilhas de informação, e com isto 

evitar a geração de núcleos de 

desenvolvimento de sistemas e de documentos 

isolados pelos usuários; 

- supressão total da carência de recursos 

materiais; 
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- desenvolvimento um sistema integrado para 

geração de estatisticas pelo sistema; 

- implantação 
	

de 	metodologia 	de 

desenvolvimento e implementação do sistema; 

- implantação de metodologia para organização 

do sistema, no que tange a sua estrutura e 

uso. 

FUNÇA0 

O SIPROS continuará tendo por propósito o 

suporte à tomada de decisão na área de operação do 

planejamento de curto prazo e, também, à automatização do 

controle de gestão do intercâmbio de energia entre as 

concessionárias. O sistema continuará a manter o alto grau 

de correspondência em relação aos objetivos que o criaram. 

ORGANIZAÇA0 

O motivo principal que poderia levar 	a 

utilização de outros softwares pelo sistema, seria 	a 

ampliação dos equipamentos utilizados pelo sistema. Isto 

levaria à substituição do SCADA, CAG, a modificação da 

Análise 	de Redes e da Supervisão Regional, além 	da 

continuidade do uso dos softwares já utilizados 	pelo 

sistema: 
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a) FRAMEWORK - Sistema integrado de automação de escritório; 

b) Análise de perturbações; 

c) Clipper - Linguagem de manipulação de Banco de Dados; 

d) Linguagem C; 

e) FORTRAN - Formula Translator; 

f) Turbo Basic. 

A 	relação existente, entre os 	diversos 

subsistemas, ocorrerá na proporção de 80% de integração dos 

dados, devido ao aumento das facilidades a nível de 

processo. 

O nível operacional da empresa continuará 

sendo o fórum para o estabelecimento das modificações a 

serem feitas no processamento do sistema. 

O processamento distribuído continuará sendo 

o tipo de organização utilizada pelo sistema. 

ENTRADAS 

As entradas 	do sistema estarão muito 

adequadas à forma como o usuário trabalha, devido 	à 

implantação do sistema e ao desenvolvimento de 	novos 

aplicativos. 
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O volume de tarefas manuais realizadas na 

preparação dos dados, em relação às já automatizadas, estará 

razoavelmente elevado, em razão do desenvolvimento de novos 

aplicativos e da utilização de novas ferramentas. 

O nível de erros do sistema será ainda 

pequeno, devido a preparação das entradas de dados ser 

feita por consistência manual. 

O volume de tempo gasto na manipulação dos 

documentos será baixo, antes de ser dado entrada dos mesmos 

no sistema, devido ao não desenvolvimento de aplicativos. 

A qualidade de apresentação dos documentos de 

entrada será ótima, pela realização da adaptação do sistema 

na organização. 

Existirá pouca facilidade para modificação 

dos documentos de entrada, mesmo com a alteração de alguns 

processos do sistema. 

SAIDAS 

As saídas do sistema estarão muito bem 

adequadas à forma utilizada pelo usuário, em razão do 

desenvolvimento de novos aplicativos. 
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O volume maior de relatórios emitidos pelo 

sistema estará na mesma proporção, ou seja mais de 60%, 

quando comparados ao volume total de relatórios emitidos 

pelos demais sistemas, mesmo com o desenvolvimento de novos 

aplicativos. 

O tempo de resposta da pesquisa deverá 

diminuir ainda mais, ou seja, em menos de um segundo sendo 

considerado baixo, em razão da mudança tecnológica. 

Os usuários terão uma razoável facilidade 

para acessar os dados, que estão armazenados no(s) 

banco(s) de dado(s) do sistema, devido a duplicação das 

informações com a integridade dos dados. 

Os usuários terão uma razoável facilidade 

para alterar as saldas, que são geradas pelo sistema, 

mesmo com a duplicação das informações com a integridade dos 

dados. 

Será menos de 1% o percentual de erros 

existente sobre as saldas emitidas pelo sistema, quer sejam 

relatórios, telas de vídeo ou outro meio, mesmo com a 

duplicação dos bancos de dados. 

O percentual de utilização dos diversos tipos 

de saídas do sistema estará distribuído em 10% de 

relatórios, 60% de telas de vídeo e 30% de arquivos 
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magnéticos, devido a duplicação dos bancos de dados. 

RECURSOS 

A configuração dos equipamentos abaixo, para 

uso do sistema, será devida ao incentivo para uso de 

microcomputadores. 

Quadro 46: Equipamentos da Cena mais do que 
Provável em 1993 

+ + 	+ 
EQUIPAMENTOS 	: QUANTID : 

+ + 	+ 
unidade central de processam. 	' 	2 

+ 	 + 	  
disco magnético 	 ' . 	2 

+ + 	 
impressora local + 	1 	: + 	  
impressora remota 	 ' 	2 

+ + 	+ 
controladora de terminais 	' 	1 	' 

+ + 	+ 
terminais de vídeo 	 , . 	9 

+ + 	+ 
microcomputador - 8 bits 	 7 	1 

+ + 	+ 
microcomputador - 16 bits 	: aumentar: 

+ + 	+ 
microcomputador - 32 bits 	: aumentar: 

+ + 	+ 

Os programas continuarão sendo escritos, em 

70% dos casos, com linguagens de quarta geração, 20% de 

terceira geração, sendo que os restantes 10% serão 

elaborados em linguagem de segunda geração, em razão da 

tecnologia disponível. 

Os usuários estarão bem satisfeitos, em 
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relação ao treinamento dado para uso do sistema, em razão do 

desenvolvimento de novos aplicativos e a divisão maior de 

responsabilidade. 

O número de empregados envolvidos com o 

sistema estará acima de 100, sendo que 1 entre mais de 108 

empregados trabalharão no sistema, devido a prioritização 

para admissão. 

Os usuários 	estarão insatisfeitos, 	em 

relação ao uso de ferramentas de aumento de produtividade, 

mesmo com o treinamento em novos aplicativos. 

Será razoável a descentralização dos recursos 

de processamento eletrônico de dados do sistema, devido à 

falta de recursos financeiros e à impossibilidade de compra 

de sistema centralizado. 

PROCESSOS 

O Subsistema de Execução da Operação ocupará 

20% da manutenção total que ocorre nos processos e 

programas, sendo que o Subsistema de Programação somará 30% 

e o Subsistema de Pós-Despacho terá 50% do restante, em 

razão do desenvolvimento de novos aplicativos. 

Os programas do sistema terão razoável 
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flexibilidade 	para 	sua alteração, 	em 	razão 	do 

desenvolvimento de novos aplicativos e do uso de novos 

softwares. 

O processamento, realizado no sistema, será 

em 100% interativo (on-line), em razão do desenvolvimento 

de novos aplicativos. 

NECESSIDADES 

Os usuários 	estarão insatisfeitos, com o 

nível de atendimento das necessidades do sistema, em razão 

do treinamento em novos aplicativos. 

A mais alta prioridade para desenvolvimento 

de novas funções será dada para o Subsistema de Execução da 

Operação, sendo seguido do Subsistema de Programação e, logo 

após, o Subsistema de Pós-operação. 

As necessidades atuais estarão voltadas ao 

incremento da coleta de dados do sistema, em razão do 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

AVALIAÇA0 
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Os 	usuários acreditarao que 	os 	dados, 

processados pelo sistema, serão muito confiáveis, devido 

maior utilização do sistema. 

• grau de segurança que o sistema possui para 

bloquear acesso aos dados de pessoas não autorizadas será 

razoável, devido ao desenvolvimento de novos aplicativos e 

novas instalações físicas de acesso restrito. 

O nível de segurança dos procedimentos 

existentes para recuperação dos dados do sistema, em caso de 

sinistros com o equipamento de processamento eletrônico de 

dados, será razoável, em razão dos investimentos em novos 

equipamentos. 

O grau de exatidão dos resultados será alto, 

devido 	a 	aquisição 	de 	novos 	equipamentos e 	ao 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

A integridade dos arquivos existentes no 

sistema atual será razoável, devido ao desenvolvimento em 

novos aplicativos. 

A necessidade de atualização dos manuais 

existentes no sistema, será razoável em razão do 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

A documentação do sistema 	(manuais do 
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sistema, 	pastas individuais de programas, manuais 	do 

usuário, manual de operação e de controle de qualidade) 

estará no nível de muito bom conteúdo, devido a tecnologia 

de documentação utilizada no sistema. 

O nível de controle dos melhoramentos e das 

mudanças a serem 	efetuados no sistema, será razoável, 

devido ao desenvolvimento de novos aplicativos. 

TECNOLOGIA 

A 	disponibilidade 	do equipamento 	de 

processamento eletrônico de dados estará no nível alto, 

durante o periodo de execução do sistema, apesar do 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O nível de atualização (modernização) dos 

equipamentos de processamento eletrônico de dados, usados na 

execução do sistema, será razoável, apesar do investimento 

em novos equipamentos. 

O sistema alcançará o estado da arte em 

termos de tecnologia, devido ao incentivo de recursos 

financeiros da CEEE no sistema e da admissão de empregados. 

A orientação utilizada no desenvolvimento do 
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sistema atual será por menus, pesquisas dos dados pelos 

usuários e geração de relatórios, devido a alteração do 

sistema e do incentivo de recursos financeiros da CEEE. 

O grau de atualização das metodologias de 

desenvolvimento usadas na concepção dos subsistemas e 

programas 	do 	sistema 	será razoável, 	em 	razão 	do 

desenvolvimento de novos aplicativos, do treinamento dos 

usuários e da admissão de novos empregados. 

AMBIENTE 

O grau de satisfação dos usuários em relação 

ao que o sistema realiza será muito satisfatório, devido ao 

desenvolvimento de novas aplicações. 

O sistema será muito sujeito as mudanças 

ocorridas no meio externo (leis, governo, rotinas externas, 

etc.), em virtude as políticas centralizadoras do Governo 

Estadual e Federal. 

O entendimento do sistema implantado 	no 

computador será razoável, em virtude da participação dos 

usuários no desenvolvimento do sistema. 

A influência do sistema nos planos gerados na 

empresa 	será razoável, em virtude da implantação do 
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planejamento global da CEEE. 

O atendimento das necessidades externas a 

empresa (governo, iniciativa privada, etc.), pelo sistema 

será razoável, devido a integração do SINSC. 

O nível de serviço prestado pelo fornecedor 

do equipamento será razoável, devido ao aumento da qualidade 

dos equipamentos por parte dos fabricantes e da liberação 

das importações. 



Anexo 3 - Cenário do ano de 1997 

O instrumento de Estruturação de Trajetórias 

- Cenário de 1997 foi aplicado para obtenção das cenas 

provável, pessimista e mais do que provável, tendo-se como 

base o cenário de 1993 definido anteriormente com a 

aplicação de outros instrumentos. O cenário obtido permitiu 

a construção de trajetórias que auxiliaram na formação das 

cenas pessimista, provável e mais do que provável. 

Descrição da Cena Provável 

Os problemas detectados pela área de 

informática ou pelos usuários no Cenário de 1993 estarão 

resolvidos da seguinte forma: 

- estabelecimento 	de uma metodologia de 

desenvolvimento e implementação do sistema; 

- estruturação de uma organização do sistema, 

no que tange a sua estrutura e uso. 

FUNÇA0 

O sistema continuará a manter o alto grau de 

correspondência em relação aos objetivos que o criaram. 
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ORGANIZAÇA0 

motivo principal que poderia levar 	a 

utilização de outros softwares pelo sistema, seria a mudança 

tecnológica dos eouipamentos utilizados pelo sistema. Isto 

levaria a manutenção da modificação da além da continuidade 

do uso dos softwares já utilizados pelo sistema: 

a) FRAMEWORK - Sistema integrado de automação de escritório; 

b) Análise de perturbaçoes; 

c) Clipper - Linguagem de manipulação de Banco de Dados; 

d) Linguagem C; 

e) FORTRAN - Formula Translator; 

f) Turbo Basic; 

g) Análise de Redes; 

h) Supervisão Regional. 

A 	relação existente, entre os 	diversos 

subsistemas, ocorrerá na proporção de 80% de integração dos 

dados, devido ao aumento das facilidades a nível de 

processo. 

O nível operacional da empresa continuará 

sendo o fórum para o estabelecimento das modificações a 

serem feitas no processamento do sistema. 

O processamento distribuído continuará sendo 

o tipo de organização utilizada pelo sistema. 
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ENTRADAS 

As 	entradas 	do 	sistema 	continuarão, 

razoavelmente, adequadas à forma como o usuário trabalha, 

pela falta de investimentos em equipamentos. 

O volume de tarefas manuais realizadas na 

preparação dos dados, em relação as já automatizadas, 

continuará muito elevado, pela falta de investimentos em 

equipamentos e na equipe de trabalho. 

O nível de erros do sistema será pequeno, 

devido a preparação das entradas de dados ser feita por 

consistência manual. 

O volume de tempo gasto na manipulação dos 

documentos será baixo, antes de ser dado entrada dos mesmos 

no sistema, em razão do não desenvolvimento de aplicativos. 

A qualidade de apresentação dos documentos de 

entrada será muito boa, mesmo com a impossibilidade de 

alterar o sistema. 

Inexistirá a facilidade para modificação dos 

documentos de entrada, pela não alteração do sistema . 



SAIDAS 

As saídas do sistema estarão adequadas à 

forma utilizada pelo usuário, em razão do não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O volume de relatórios emitidos pelo sistema 

continuará na mesma proporção, ou seja 6()%, quando 

comparados ao volume total de relatórios emitidos pelos 

demais sistemas, devido ao não desenvolvimento do 

aplicativo. 

O tempo de resposta da pesquisa será menos 

de um segundo sendo, portanto, considerado baixo, devido a 

reprodução dos bancos de dados em vários locais. 

	

Os 	usuários não terão 	facilidade 	para 

acessar os dados, que estão armazenados no(s) banco(s) de 

dado(s) do sistema, pela diminuição da equipe e pela falta 

de tempo para desenvolvimento. 

	

Os 	usuários não terão 	facilidade 	para 

alterar as saídas, geradas pelo sistema, em virtude da 

diminuição da equipe e da falta de tempo para 

desenvolvimento. 

Será menos de 1% o percentual de erros 

existente sobre as saídas emitidas pelo sistema, quer sejam 
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relatórios, telas de vídeo ou outro meio, devido a não 

implementação da duplicação dos bancos de dados. 

O percentual de utilização dos diversos tipos 

de saídas será distribuído em 20% de relatórios, 70% de 

telas de vídeo e 10% de arquivos magnéticos, devido a não 

ocorrência da descentralização do sistema. 

RECURSOS 

A configuração dos equipamentos abaixo, para 

uso do sistema, será devida a não existência de 

investimentos em equipamentos. 

Quadro 47: Equipamentos da Cena Provável em 
1997 

+ + 	+ 
EQUIPAMENTOS 	: QUANTID 

+ + 	+ 
unidade central de processam. 	: 	2 

+ 	  
disco magnético 	 ' , 	2 

+ + 	+ 
impressora local + 	1 + +  
impressora remota 	 ' 	2 	' 

+ + 	+ 
controladora de terminais 	, 	1 	, 

+ + 	+  
terminais de vídeo 	 9 

+ + 	+ 
microcomputador - 8 bits 	 7 

+ + 	+  
microcomputador - 16 bits 	' 	30 	' 

+ + 	+ 
microcomputador - 32 bits 	' , 	2 
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Os programas continuarao sendo escritos, em 

70% dos casos, com linguagens de quarta geração, 20% de 

terceira geração, sendo que os restantes 10% serão 

elaborados em linguagem de segunda geração, em razão da 

tecnologia disponível. 

Os usuários estarão pouco satisfeitos, em 

relação ao treinamento dado para uso do sistema, devido ao 

lento desenvolvimento de aplicativos. 

O número de empregados envolvidos com o 

sistema será em torno de 100, sendo que 1 entre 108 

empregados trabalharão no sistema, e será assim devido a não 

admissão de novos empregados. 

Os 	usuários estarão 	insatisfeitos, 	em 

relação ao uso de ferramentas de aumento de produtividade, 

pela falta de investimentos em equipamentos e o pelo não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

Será quase inexistente a descentralização dos 

recursos de processamento eletrônico de dados do sistema, 

pela falta de recursos financeiros. 

PROCESSOS 

O Subsistema de Operação conterá 90% da 

245 



manutenção total que ocorre nos processos e programas, sendo 

que os demais subsistemas somarão 10% do restante, devido ao 

não desenvolvimento de novos aplicativos. 

O sistema terá pouca flexibilidade 	para 

alteração dos programas, devido ao não desenvolvimento de 

novos aplicativos. 

O processamento realizado no sistema será 90% 

interativo (on-line) e 10% em lotes (batch), devido ao não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

NECESSIDADES 

Os usuários estarão insatisfeitos com o nível 

de atendimento das necessidades do sistema, pela falta de 

investimentos em equipamentos e pelo não desenvolvimento em 

novos aplicativos. 

A mais alta prioridade para desenvolvimento 

de novas funções continuará sendo dada para o Subsistema de 

Pós-despacho, sendo seguido pelo Subsistema de Programação 

e, logo após, pelo Subsistema de Execução, devido ao 

investimento em novos equipamentos. 

As necessidades atuais apresentadas pelo uso 

do sistema estarão relacionadas ao não desenvolvimento de 
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novos aplicativos, e serão da seguinte maneira: 

a) dados em tempo real, distribuídos para os usuários; 

b) incremento da coleta de dados do sistema. 

AVALIAÇAO 

Os usuários estarão acreditando que os dados, 

processados pelo sistema, serão bem confiáveis, apesar da 

não implementação da duplicação dos bancos de dados . 

O grau de segurança que o sistema possuirá, 

para bloquear acesso aos dados de pessoas não autorizadas, 

será pequeno, devido ao não desenvolvimento de 	novos 

aplicativos. 

O nível de segurança dos procedimentos 

existentes para recuperação dos dados do sistema, em caso de 

sinistros com o equipamento de processamento eletrônico de 

dados, será razoável apesar da falta de investimentos em 

equipamentos. 

O grau de exatidão dos resultados será alto, 

apesar da falta de investimentos em equipamentos e do não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

A integridade dos arquivos existentes no 
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sistema atual será pequena, apesar do desenvolvimento em 

novos aplicativos. 

A atualização dos manuais existentes no 

sistema será inexistente, devido ao não desenvolvimento de 

novos aplicativos. 

A documentação do sistema 	(manuais do 

sistema, pastas individuais de programas, manuais do 

usuário, manual de operação e de controle de qualidade) 

estará no mesmo nível de bom conteúdo, apesar do não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O nível de controle dos melhoramentos e das 

mudanças, a serem efetuados no sistema, será pequeno apesar 

da falta de investimentos em equipamentos e do não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

TECNOLOGIA 

A 	disponibilidade 	do equipamento 	de 

processamento eletrônico de dados estará no nível alto, 

durante o periodo de execução do sistema, apesar do não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

A atualização (modernização) dos equipamentos 

de processamento eletrônico de dados, usados na execução do 
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sistema, estará no nivel baixo pela falta de investimentos 

em equipamentos. 

O sistema não alcançará o estado da arte em 

termos de tecnologia, em virtude 	da não alteração do 

sistema e dos recursos utilizados por ele. 

A orientação utilizada no desenvolvimento do 

sistema atual será por menus, pesquisas dos dados pelos 

usuários e geração de relatórios, apesar da não alteração 

do sistema e dos recursos de equipamentos. 

O grau de atualização das metodologias de 

desenvolvimento, usadas na concepção dos subsistemas e 

programas do sistema, será baixo em virtude da não 

alteração do sistema e dos recursos utilizados por ele. 

AMBIENTE 

O grau de satisfação dos usuários, em relação 

ao que o sistema realiza, será razoável apesar da não 

alteração do sistema atual e dos recursos utilizados por 

ele. 

O sistema estará sujeito 	às mudanças 

ocorridas por influência do meio externo (leis, governo, 

249 



rotinas externas, etc.), devido a não alteração do sistema 

atual e dos recursos utilizados por ele. 

O entendimento do sistema implantado no 

computador será pequeno, em virtude da não realização de 

treinamento. 

A influência do sistema nos planos gerados na 

empresa será pequena, devido a não alteração do sistema 

atual e aos recursos utilizados por ele. 

O atendimento das necessidades externas á 

empresa (governo, iniciativa privada, etc.) pelo sistema 

será pequeno, em virtude do não desenvolvimento de novos 

aplicativos. 
O nível de serviço prestado pelo fornecedor 

do equipamento será baixo, devido a falta de qualidade dos 

equipamentos. 

Descrição da Cena Pessimista 

Os problemas detectados pela área de 

informática ou pelos usuários estarão configurados da 

seguinte forma: 

- unificação dos bancos de dados do sistema 

para evitar a formação de ilhas de 

informação, e com isto o excesso de geração 
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de documentos isolados pelos usuários; 

- continuidade 	da carência 	de 	recursos 

materiais; 

- não atendimento do nível gerencial com as 

estatísticas fornecidas pelo sistema; 

- continuidade da não existência de 	uma 

metodologia 
	

de 	desenvolvimento 	e 

implementação do sistema; 

- permanência da desorganização do sistema, 

no que tange a sua estrutura e uso. 

FUNÇAO 

O SIPROS tem por propósito o suporte à tomada 

de decisão na área de operação do planejamento de curto 

prazo e, também, à automatização do controle de gestão do 

intercâmbio de energia entre as concessionárias. O sistema 

continuará a manter o alto grau de correspondência em 

relação aos objetivos que o criaram. 

ORGANIZACAO 

O motivo principal que poderia levar a 

utilização de outros softwares pelo sistema, seria 	a 

ampliação 
	

dos 	equipamentos 	utilizados 	pelo 

sistema. Isto levaria à substituição do SCADA, CAG, a 
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modificação da Análise de Redes e da Supervisão Regional, 

além da continuidade do uso dos softwares já utilizados pelo 

sistema: 

a) FRAMEWORK - Sistema integrado de automação de escritório; 

b) Análise de perturbações; 

c) Clipper - Linguagem de manipulação de Banco de Dados; 

d) Linguagem C; 

e) FORTRAN - Formula Translator; 

f) Turbo Basic. 

O Subsistema de Operação terá entre 50 a 79% 

de integração dos dados, sendo que os Subsistemas de 

Programação e Pós-despacho da Operação terão uma relação de 

integração entre 30 a 49% dos dados processados, em razão do 

aumento das facilidades a nível de processo. 

O fórum 	para o estabelecimento das 

modificações, a serem feitas no processamento do sistema, 

será o nível operacional da empresa. 

O tipo de organização utilizada pelo sistema 

continuará sendo o processamento distribuído. 

ENTRADAS 

As entradas do sistema estarão pouco 
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adequadas a forma como o usuário trabalha, caso ocorra 

degradação do sistema em uso. 

O volume de tarefas manuais realizadas na 

preparação dos dados, em relação as já automatizadas, 

continuará muito 	elevado 	em virtude 	da 	falta de 

investimentos em equipamentos, da não admissão de novos 

empregados na equipe de trabalho e do crescimento do volume 

de informações processadas pelo sistema. 

O nível de erros do sistema será ainda 

pequeno, devido a falta de investimentos em equipamentos. 

O volume de tempo gasto na manipulação dos 

documentos, antes de ser dado entrada dos mesmos no sistema, 

será baixo devido ao não desenvolvimento de novos 

aplicativos. 

A qualidade de apresentação dos documentos de 

entrada será boa, em virtude da mudança de estrutura 

organizacional. 

O sistema continuará não terão facilidade 

para modificação dos documentos de entrada, em virtude da 

não alteração do sistema. 



SAIDAS 

As saídas do sistema continuarão adequadas a 

forma utilizada pelo usuário, devido a obsolescência do 

sistema e a falta de acompanhamento do sistema geral 

(SINSC). 

O volume de relatórios emitidos pelo sistema 

será menos de 60%, quando comparados ao volume total de 

relatórios 	emitidos pelos demais sistemas, 	devido 	a 

implantação de outros sistemas. 

O tempo de resposta da pesquisa será mais de 

um segundo sendo, mesmo assim, considerado baixo, apesar do 

aumento de volume de novas tarefas. 

Os usuários não terão 	facilidade para 

acessar os dados, que estão armazenados no(s) banco(s) de 

dado(s) do sistema, devido a diminuição da equipe e a falta 

de investimentos em novos equipamentos. 

Os usuários não terão 	facilidade para 

alterar as saídas que são geradas pelo sistema, devido a 

diminuição da equipe e a falta de tempo para 

desenvolvimento. 

O percentual de erros existente sobre as 

saídas emitidas pelo sistema será de menos de um segundo, 
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quer sejam relatórios, telas de vídeo ou outro meio, devido 

ao aumento do volume de dados. 

O percentual de utilização dos diversos tipos 

de saídas do sistema será distribuído em 20% de relatórios, 

70% de telas de vídeo e 10% de arquivos magnéticos, em 

virtude da não ocorrência da descentralização. 

RECURSOS 

A configuração dos equipamentos abaixo, para 

uso do sistema, será devida a não existência de 

investimentos em equipamentos. 

Quadro 48: Equipamentos da Cena Pessimista em 
1997 

+ -1- 	+ 
EQUIPAMENTOS 	: QUANTID 

+ + 	+ 
unidade central de processam. 	' , 	2 

+ + 	+ 
disco magnético + 	2 + + 
impressora local 	 . . 	1 

+ + 	 +  
impressora remota 	 ' . 	2 

+ + 	+  
controladora de terminais 	. . 	1 

+ + 	+ 
terminais de vídeo 	 . . 	9 

+ + 	+ 
microcomputador - 8 bits 	. . 	7 	. 

+ + 	+  
microcomputador - 16 bits 	. . 	30 	. 

+ + 	+  
microcomputador - 32 bits 	' . 	2 

+ + 	+ 
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Os programas continuarão sendo escritos, em 

70% dos casos, com linguagens de quarta geração, 20% de 

terceira geração, sendo que os restantes 10% serão 

elaborados em linguagem de segunda geração, em razão da 

tecnologia disponível. 

Os usuários estarão pouco satisfeitos, em 

relação ao treinamento dado para uso do sistema, pelo não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O número de empregados envolvidos com o 

sistema poderá diminuir de 100, sendo que 1 entre mais de 

108 empregados trabalharão no sistema, devido ao 

remanejamento ou a demissão de empregados na empresa. 

Os 	usuários 	estarão insatisfeitos, 	em 

relação ao uso de ferramentas de aumento de produtividade, 

pela falta de investimentos em equipamentos, pela aquisição 

de novos equipamentos pelas Empresas Congêneres e pelo longo 

tempo para modificação do sistema atual. 

A 	descentralização 	dos 	recursos 	de 

processamento eletrônico de dados do sistema será quase 

inexistente, pela falta de investimentos em equipamentos. 



PROCESSOS 

O Subsistema de Operação conterá 90% da 

manutenção total que ocorre nos processos e programas, sendo 

que os demais subsistemas somarão 10% do restante, devido ao 

não desenvolvimento de novos aplicativos. 

O sistema terá pouca flexibilidade 	para 

alteração dos programas do sistema, devido ao não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O processamento realizado no sistema será 

90% interativo (on-line) e 10% em lotes (batch), devido ao 

não desenvolvimento de novos aplicativos. 

NECESSIDADES 

Os usuários estarão insatisfeitos com o nível 

de atendimento das necessidades do sistema, pela falta de 

investimentos em equipamentos e pelo não desenvolvimento de 

novos aplicativos. 

A mais alta prioridade para desenvolvimento 

de novas funções continuará sendo dada para o Subsistema de 

Pós-despacho, sendo seguido pelo Subsistema de Programação 

e, logo após, pelo Subsistema de Execução, apesar do não 

257 



investimento em novos equipamentos. 

As necessidades atuais apresentadas pelo uso 

do sistema estarao relacionadas ao nao desenvolvimento de 

novos aplicativos, e serão da seguinte maneira: 

a) dados em tempo real, distribuídos para os usuários; 

b) incremento da coleta de dados do sistema; 

c) desenvolvimento de novos aplicativos. 

AVALIAÇAO 

Os usuários estarão acreditando que os dados, 

processados pelo sistema, serão inconfiáveis, devido ao não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O grau de segurança que o sistema possuirá, 

para bloquear acesso aos dados de pessoas não autorizadas, 

será pequeno, devido ao não desenvolvimento de novos 

aplicativos. 

O nível de segurança dos procedimentos 

existentes para recuperação dos dados do sistema, em caso de 

sinistros com o equipamento de processamento eletrônico de 

dados, será um pouco razoável em razão da falta de 

investimentos em equipamentos. 
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O grau de exatidão dos resultados será um 

pouco baixo, devido ao acréscimo do volume de dados 

processados pelos sistema. 

A integridade dos arquivos existentes no 

sistema atual será nenhuma, devido ao acréscimo do volume de 

dados e a falta de investimentos em novos equipamentos. 

A atualização dos manuais existentes 	no 

sistema será quase nenhuma, devido ao não desenvolvimento de 

novos aplicativos. 

A documentação do sistema 	(manuais do 

sistema, pastas individuais de programas, manuais do 

usuário, manual de operação e de controle de qualidade) 

estará no nível de nenhum conteúdo, devido a não adoção de 

metodologia de documentação de sistemas. 

O nível de controle dos melhoramentos e das 

mudanças, a serem efetuados no sistema, será pequeno devido 

a falta de investimentos em equipamentos e do não 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

TECNOLOGIA 

A 	disponibilidade 	do equipamento 	de 

processamento 	eletrônico 	de dados 	estará no nível 
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razoavelmente alto, durante o periodo de execução 	do 

sistema, em virtude da falta de investimentos em novos 

equipamentos, da alta redundância dos dados e da forma 

distribuída empregada para o sistema. 

A atualização (modernização) dos equipamentos 

de processamento eletrônico de dados, usados na execução do 

sistema, estará no nível baixo em razão da falta de 

investimentos em novos equipamentos. 

O sistema não alcançará o estado da arte em 

termos de tecnologia, devido as limitações de importação 

feitas pela Secretaria Especial de Informática - SEI; 

A orientação utilizada no desenvolvimento do 

sistema atual será por menus, devido a não alteração do 

sistema atual e dos recursos de equipamentos utilizados por 

ele. 

O grau de atualização das metodologias de 

desenvolvimento, usadas na concepção dos subsistemas e 

programas do sistema, será baixo em virtude da demissão do 

pessoal que trabalha no sistema. 

AMBIENTE 
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O grau de satisfação dos usuários, em relação 

ao que o sistema realiza, estará pouco satisfeito devido a 

degradação do sistema e a obsolescència dos equipamentos 

utilizados por ele. 

O sistema estará muito sujeito As mudanças 

ocorridas no meio externo (leis, governo, rotinas externas, 

etc.), em razão do não desenvolvimento de novos aplicativos. 

Os usuários terão baixo entendimento do 

sistema, implantado no computador, devido à rotatividade dos 

próprios usuários. 

A influência do sistema nos planos gerados na 

empresa será pouca, devido a não alteração do sistema atual 

e dos recursos utilizados por ele. 

O atendimento das necessidades externas á 

empresa (governo, iniciativa privada, etc.), pelo sistema, 

será pequeno em virtude do não desenvolvimento de novos 

aplicativos. 

O serviço, prestado pelo fornecedor 	do 

equipamento continue será baixo, devido a falta de qualidade 

dos equipamentos. 



Descrição da Cena maio do que Provável 

Os 	problemas detectados pela área de 

informática ou pelos usuários estarão configurados 	da 

seguinte forma: 

- organização de metodologia para uso em 

todas as ilhas de informação, e com isto 

evitar a geração de núcleos de 

desenvolvimento de sistemas e de documentos 

isolados pelos usuários; 

- implantação de metodologia para organização 

do sistema, no que tange a sua estrutura e 

USO. 

FUNÇAO 

O SIPROS continuará tendo por propósito o 

suporte à tomada de decisão na área de operação do 

planejamento de curto prazo e, também, à automatização do 

controle de gestão do intercâmbio de energia entre as 

concessionárias. O sistema continuará a manter o alto grau 

de correspondência em relação aos objetivos que o criaram. 

ORGANIZAÇAO 

O motivo principal que poderia levar a 
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utilização de outros softwares pelo sistema, seria a mudança 

de tecnologia originada pelos softwares de desenvolvimento 

de sistemas. Isto levaria a substituição do SOADA, CAG, a 

modificação da Análise de Redes e da Supervisão Regional, 

além da continuidade do uso dos softwares já utilizados pelo 

sistema: 

a) FRAMEWORK - Sistema integrado de automação de escritório; 

b) Análise de perturbações; 

c) Clipper - Linguagem de manipulação de Banco de Dados; 

d) Linguagem C; 

e) FORTRAN - Formula Translator; 

f) Turbo Basic. 

A 	relação existente, entre os 	diversos 

subsistemas, ocorrerá na proporção de 80% de integração dos 

dados, devido ao aumento das facilidades a nível de processo. 

O nível tático da empresa será o fórum para 

o estabelecimento das modificações a serem feitas no 

processamento do sistema, em razão da mudança de tecnologia. 

O processamento distribuído continuará sendo 

o tipo de organização utilizada pelo sistema. 

ENTRADAS 

As 	entradas do sistema estarão muito 

263 



adequadas a forma como o usuário trabalha, devido a 

investimentos em novos equipamentos. 

O volume de tarefas manuais realizadas na 

preparação dos dados, em relação às já automatizadas, estará 

razoavelmente elevado, em razão do investimento em novos 

equipamentos 	e na equipe de trabalho, bem como ao 

crescimento do volume de informações processadas pelo 

sistema. 

O nível de erros do sistema será pequeno, 

devido ao desenvolvimento de novos aplicativos. 

O volume de tempo gasto na manipulação dos 

documentos será razoavelmente baixo, antes de ser dado 

entrada dos mesmos no sistema, devido ao desenvolvimento de 

novos aplicativos. 

A qualidade de apresentação dos documentos de 

entrada será ótima, pela realização da adaptação do sistema 

na organização. 

Existirá 	razoável 	facilidade 	para 

modificação dos documentos de entrada, em razão da evolução 

tecnológica do -software-  e -hardware". 



SA/DAS 

As saídas do sistema estarão muito bem 

adequadas a forma utilizada pelo usuário, em razão do 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O volume maior de relatórios emitidos pelo 

sistema estará na mesma proporção, ou seja mais de 60%, 

quando comparados ao volume total de relatórios emitidos 

pelos demais sistemas, mesmo com o desenvolvimento de novos 

aplicativos.. 

O tempo de resposta da pesquisa deverá 

diminuir ainda mais, ou seja, em menos de um segundo, sendo 

considerado baixo, em razão da mudança tecnológica. 

Os usuários terão uma razoável facilidade 

para acessar os dados, que estão armazenados no(s) 

banco(s) de dado(s) do sistema, devido ao desenvolvimento de 

novos aplicativos. 

Os usuários terão uma razoável facilidade 

para alterar as saídas, que são geradas pelo sistema, 

devido ao desenvolvimento de novos aplicativos e ao uso de 

novas ferramentas de desenvolvimento. 

Será menos de 1% o percentual de erros 
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existente sobre as saídas emitidas pelo sistema, quer sejam 

relatórios, telas de vídeo ou outro meio, mesmo com a 

duplicação dos bancos de dados. 

O percentual de utilização dos diversos tipos 

de saídas do sistema esteja distribuído em 10% de 

relatórios, 80% de telas de vídeo e 10% de arquivos 

magnéticos, devido a duplicação dos bancos de dados. 

RECURSOS 

A configuração dos equipamentos abaixo, para 

uso do sistema, será devida a centralização de todos os 

orgãos, envolvidos com o sistema, na sede da Empresa e aos 

investimentos em novos equipamentos. 

Quadro 49: Equipamentos da Cena mais do que 
Provável em 1997 

+ + 	+ 
EQUIPAMENTOS 	: QUANTID : 

+ + 	+ 
unidade central de processam. 	: 	2 

+ 	  
disco magnético 	 2 

+ + 	+ 
impressora local 	 . . 	1 

+ + 	+ 
impressora remota 	 2 

+ + 	+ 
controladora de terminais 	. . 	1 

+ + 	+ 
terminais de vídeo 	 : aumentar: 

+ + 	+ 
microcomputador - 8 bits 	:desativar: 

+ + 	+ 
microcomputador - 16 bits 	' . manter 

+ + 	+ 
microcomputador - 32 bits 	: aumentar: 
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Os programas continuarão sendo escritos, em 

70% dos casos, com linguagens de quarta geração, 20% de 

terceira geração, sendo que os restantes 10% serão 

elaborados em linguagem de segunda geração, em razão da 

mudança de tecnologia e dos investimentos em novos 

equipamentos. 

Os 	usuários 	estarão 	razoavelmente 

satisfeitos, em relação ao treinamento dado para uso do 

sistema, em razão do desenvolvimento de novos aplicativos e 

dos investimentos em novos equipamentos. 

O número de empregados envolvidos com o 

sistema será acima de 100, sendo que 1 entre mais de 108 

empregados trabalharão no sistema, devido a prioritizaçáo 

para admissão. 

Os 	usuários 	estarão insatisfeitos, 	em 

relação ao uso de ferramentas de aumento de produtividade, 

mesmo com o treinamento em novos aplicativos. 

Será razoável a descentralização dos recursos 

de processamento eletrônico de dados do sistema, devido ao 

investimentos em novos equipamentos. 



PROCESSOS 

O Subsistema de Execução da Operação sofrerá 

60% da manutenção total que ocorre nos processos e 

programas, sendo que o Subsistema de Programação somará 20% 

e o Subsistema de Pós-despacho terá 20% do restante, em 

razão do desenvolvimento de novos aplicativos. 

Os programas do sistema terão 	razoável 

flexibilidade de alteração, em razão do uso de novos 

-softwares . 

O processamento, realizado no sistema, será 

em 100% interativo (on-line), em razão dos investimentos em 

novos equipamentos. 

NECESSIDADES 

Os 	usuários 	estarão 	razoavelmente 

satisfeitos, com o nível de atendimento das necessidades do 

sistema, em razão dos investimentos em novos equipamentos e 

do desenvolvimento de novos aplicativos. 

A mais alta prioridade para desenvolvimento 

de novas funções será dada para o Subsistema de Execução da 

Operação, sendo seguido do Subsistema de Programação e, logo 

após, pelo Subsistema de Pós-despacho da Operação. 

268 



As necessidades atuais estarão voltadas ao 

incremento da coleta de dados do sistema, em razão do 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

AVALIAÇA0 

Os 	usuários acreditarão que 	os 	dados, 

processados pelo sistema, serão muito confiáveis, devido ao 

desenvolvimento de novos aplicativos e investimentos em 

novos equipamentos. 

O grau de segurança que o sistema possui para 

bloquear acesso aos dados de pessoas não autorizadas será 

razoável, devido ao desenvolvimento de novos aplicativos e 

de novas instalações físicas de acesso restrito. 

O nível de segurança dos procedimentos 

existentes para recuperação dos dados do sistema, em caso de 

sinistros com o equipamento de processamento eletrônico de 

dados, será razoável, em razão dos investimentos em novos 

equipamentos. 

O grau de exatidão dos resultados será alto, 

devido 	aos investimentos em novos equipamentos e o 

do desenvolvimento de novos aplicativos. 

A integridade dos arquivos existentes no 
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sistema atual será razoável, devido ao desenvolvimento de 

novos 	aplicativos. 

A necessidade de atualização dos manuais, 

existentes no sistema será razoável, em razão do 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

A documentação do sistema 	(manuais do 

sistema, 	pastas individuais de programas, manuais do 

usuário, manual de operação e de controle de qualidade) 

estará no nivel de quase muito apropriado de conteúdo, 

devido a tecnologia de documentação utilizada no sistema. 

O nível de controle dos melhoramentos e das 

mudanças, a serem efetuados no sistema, será razoável, 

devido ao investimento em novos equipamentos. 

TECNOLOGIA 

A 	disponibilidade do equipamento 	de 

processamento eletrônico de dados estará no nivel alto, 

durante o periodo de execução do sistema, apesar do 

desenvolvimento de novos aplicativos. 

O nivel de atualização (modernização) dos 

equipamentos de processamento eletrônico de dados, usados na 

270 



execução do sistema, será razoável, apesar do investimento 

em novos equipamentos. 

O sistema alcançará o estado da arte em 

termos de tecnologia, devido ao desenvolvimento de novos 

aplicativos. 

A orientação utilizada no desenvolvimento do 

sistema atual será por menus, por pesquisas dos dados pelos 

usuários e por geração de relatórios, devido à alteração do 

sistema e do incentivo de recursos financeiros da CEEE. 

O 	grau 	de atualização das 	metodologias 	de 

desenvolvimento usadas na concepção dos subsistemas 	e dos 

programas 	do sistema 	será 	razoável, em 	razão do 

desenvolvimento de novos aplicativos e do investimento em 

novos equipamentos. 

AMBIENTE 

O grau de satisfação dos usuários em relação 

ao que o sistema realiza será quase que totalmente 

satisfatório, devido ao desenvolvimento de novas aplicações. 

O sistema será muito sujeito às mudanças 

ocorridas no meio externo (leis, governo, rotinas externas, 

etc.), em virtude do desenvolvimento de novas aplicações. 
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O entendimento do sistema implantado no 

computador será razoável, em virtude do treinamento 	dos 

usuários no novo sistema, do desenvolvimento de novos 

aplicativos 	e 	da admissão 	de 	novos 	empregados. 

A influência do sistema nos planos gerados na 

empresa será razoável, em virtude da implantação do 

planejamento global da CEEE. 

O atendimento das necessidades externas á 

empresa (governo, iniciativa privada, etc.) pelo sistema 

será razoável, devido a integração do SINSC. 

O nível de serviço prestado pelo fornecedor 

do equipamento será razoável, devido ao aumento da qualidade 

dos equipamentos por parte dos fabricantes, à liberação das 

importações 	e 	à participação 	de 	fornecedores mais 

qualificados. 



Anexo 4 - Instrumento de Viabilização do Método de 

Planejamento 

O Instrumento de Viabilização do Método foi 

utilizado em quatro empresas do Setor Elétrico Nacional 

(CEEE, COPEL, CESP e CEMIG), com o objetivo de verificar o 

potencial de uso do método de planejamento de longo prazo 

nessas empresas. Para isso, os instrumentos foram 

encaminhados às empresas para serem respondidos pelo 

responsável do Setor de Informática. Esse instrumento pode 

ser visto a seguir. 



UNI'..)PRPIDADP POPRAi DO RIO GRANDE DO SUI 

PROGRAMA DE  PrIA-RADUROAn EM ADMINISTRAcA0 

A CONSTRUÇAO DE CENARIOS NO PLANEJAMENTO 

DE LONGO PRAZO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO 

EM EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA 

INSTRUMENTO DE VIABILIZAÇAO DO METODO DE PLANEJAMENTO 

Forro Ripere, Janeiro de 1990 



1. CARACTERISTICAS DA EMPRESA 

- Razão 	 

1.02 - A atividade principal de sua empresa é 

( OPração de Energia 

Distribuição de Energia 

Ambas 

1.03 - O 	número 	atual 	de 	funcionários 	da 	Empresa 

	  empregados. 

2. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DO SETOR DE INFORMATICA 

- O Setor de Inormtira da sua Empresa está subordinado a: 

) 	Pr,=.siriencia oa Empresa 

Arm,ni,..trativa 

Diretoria Financeira 

) 	Outra Diretoria: (especificar) 	  

2.02 - Desde 	quando 	existe 	um 	Setor 	voltado 	para 	a 

informática na Empresa? 

Ano de 19 	 
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2.02 - 	è 3 estruT.,ura do parque computacional 	instalado na 

empr_sa'r.' 

PnRTP. 	I OHANTID. 

Micro 

Mini 

Supermini 

Cirande 

2.04 - O seu Setor de Informática se caracteriza por orientar e 

executar o (mais de uma resposta possível): 

) Planejamento de Sistemas de Informação 

) Desenvolvimento de Sistemas 

) 	Implementação de Sistemas 

) Contratação de Novos Sistemas 

Outros (favor indicar) 	  
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2.05 - Ouel 5 	almPni- -, o percentual que define 3 forma como 

r. .51=tPM35 estão sendo prnrP=eados na 5U3 Empresa? 

T 	2 o 	PFRCENTHA! 

-,-Strn, nu PjP 

eq uipam. central 

On 	:e CO(; 	U20 

nP 	r.' CD 

dedicados 

OHtro= tip-= 
x,=tPntP= 

t o t a 1 	 100X 

3. O PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇA0 

3.01 - A filosofia do desenvolvimento dP sistemas cIP nrnriP 

porte, 	adntada na 2112 empresa, se caracteriza por: 	(máis 

n= Hm= resposta possível) 

centralização do desenvolvimento, cabendo ao 

centro de prnrp==mmentn de dados 

responsabilidade de desenvolver os sistemas 

COS usuários 

descentralização parcial do desenvolvimento, 

cabendo =o centro de processamento de dados 

P ao= usuários 3 responsabilidade conjunta 

dP desenvolver sistemas 

descentralização total do desenvolvimento, 

cabendo ao usuário 2 responsabilidade de 

;-, P=PnvolvPr seus proprios sistemas 
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- A nestas  no. 	 sistPmas de grande porte, dentro da 

sua 	empresa, 	=I= cr;,ctPr,z. por: (mais de uma 	resposta 

nossivelt 

) centralização total da entrada de dados 

) descentralização total da entrada de dados 

descentralização parcial da entrada de dados 

centralização do controle e gerenciamento 

das :.ases de C!3:105 

- O usuár o de !Jf,̂ 3 maneira dera?, do sistema de Informação 

rzt sua empresa se traduz por: 

participar superficialmente, cabendo a área 

a'■ informática responsabilidade por 

intPrn do desenvolvimento de sistemas 

) participar ativamente, auxiliando na 

dPfinição dos controles e processos durante 

o desenvolvimento de sistemas 

estruturar o seu sistema de informação, 

encaminhando o projeto detalhado da lógica 

do P.i.tPma á área de informática para ser 

implantado no cnmput.cor 

outra modalidade: (favor especificar) 
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- A 	51-17! 	Empresa utiliza alguma metodologia 	para 	o 

planejamento de sistema,-,.  de informação? 

) Sim 	 ) Não 

2.05 - Se a su,,,  resposta for afirmativa, 	informe o(s) 	nome(s) 

da(s) metodologia(s) utilizada(s): 

( 	 ) 	 APX - Acrount Plannina Extended 

RSP - BlfsinPss Systems Plannino (IBM) 

FCS - Fatores Críticos de SirrPc=o 

Engenharia da Informação 

MPtodolooia própria de planejamento 	da 

Empresa 	(favor descrever): 

Outros (favor indicar) 

3.06 - Soe Pmnresa possui um piano de planejamento estratégico 

formalmente elaborado? 

) Sim 	 ) Não 
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2.07 - O planejamento de sistemas, que é parte do plano diretor 

de informática (PD1) elaborado pela área de informática, 

faz parte do nlano estratégico da sua empresa? ,  

) 	Sim 	 ) 	Não 

2.08 - Existem objetives elebais do Planejamento Estratégico da sua 

Empresa 	 ,ftilizPnes na elaboração do PD'? 

) 	Sim 	 ) 	Não 

3.07 - Qual o horizonte alcançado no planejamento de sistemas de 

informação? 

( 	) 	atc. 1 ano 	 ( 	) 	até 7 anos 

( 	) at4 3 anos 	 ( 	) 	mais de 7 anos 

( 	) 	atP 5 anos 

3.10 - Com que frequencia o plano, 	gerado nele processo de 

planejamento de sistemas de informação, é atualizado? 

a cada novo pedido de desenvolvimento 

a cada pedido de manutenção 

tons os meses 

semestralmente 

anualmente 
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2.11 - Qual 	é 	atu=lmPrtP, 	e n..r.-erT.HP1 	que 	define 	as 

raractPriP.tiraP dos sistemas de informação implementados 

na SUS,  Empresa? 

	 \ 

	

CARACTERISTICAS DO SISTEMA 1PFRCENTI 	EXEMPLO 	f i 

	

i 	! 	 i 
i":.=.tr=. 1.,612 1,- D'.=. (VnitadOs ao 	i 	 i 
Planejamento EP.tr;..t,sqico ) . 

	

. 	, 	 ■ 

	

1 	  

	

. 	.  
Oerencisis (atinentes ao 	. 	 1 

	

. 	. 	 . 
SIO d.=. PmprPP-a) 	 . 

	

1 	c 

	

. 	 . 

	

I   !  	i 

	

OpPrac,oriP (,,-.1stPmas vol-! 	i 	 ■ 

	

tados as atividades operai:)i 	. 

	

. 	 ! 

	

■   1 	  
t o t a 1 	 . 	100%  . ;  
	  / 

2.12 - Caso a Si-la Empresa faça planejamento de Sistemas de 

informação, com horizontes de mais de 5 anos, especifique: 

2.12.1 - Qual o tipo de técnica utilizada? 

3.12.2 - Quais as etapas previstas? 

2.12.3 - Quais 	os 	reruros 	necessários 	à 	execução 	do 

planejamento? 
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Ouem participa do planejamento? 

3.12.5 - Qual o resultado 	obtido (PDI,etc.)? 

3.13 - 	 - as princibais caracter!sticas existentes no 

método, empregado na sua empresa, para o planejamento de 

sistemas de informação (mais de uma resposta possível): 

método qualitativo 

propõe mais de uma alternativa 

r., PrP,==itE, 	vi-=--ão de várioc. espPr=listas 

direciona para a definição de políticas e 

rirPtrizP= 

Outras (favor indicar) 	  

3.14 - O motivo que leva sua empresa a não utilizar um método 

para o planejamento de longo prazo dos sistemas de 

informação 6  (mis de uma resposta possível): 

o 	método utilizado na 	empresa 	atende 

plenamente as necessidades do planejamento 

desconhecem um método de planejamento que 

contemple hnrinntPs tão grandes 
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j:6  tentou utlizar um método de planejamento 

dP 

 

longo prazo, mas não deu certo 

acredita nos resultados obtidos 	no 

can,=JamPnto de longo prazo dos 

1stPma cc infnrmoão 

outros motivos (favor espPcificar)• 

7;.15 - RP1PcinnP as principais vantagens que a utilização do 

método para o planejamento de longo prazo dos sistemas de 

infor'mação' poderia trazer para a sua empresa (mais de 

ume resposta posPível): 

configuração das diversas alternativas que o 

sistema de informação poderá apresentar 

estabelecimento de políticas e diretrizes 

alternadas a cada possível situação 

conhecimento sobre a sucessão lógica de 

eventos no sistema de informação num futuro 

lnnniguo 

) conhecimento 	dos pontos de mudança no 

sistema de informação no futuro 
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eEpeclallzaçao do=- participantes 

(favnr inriicarni 

2.1 	- Relacione as principais desvantagens que a utilização a o 

m,stoco para o nlaneJamento de longo prazo dos sistemas de 

informação D2,201-13 trazer para a sua empresa (mais de uma 

resposta possível): 

dif'iculdade de estruturar um método para 

planejamentn do sistema de informação da 

empresa 

) necessidade 	de 	estruturar 	equipes 

especializadas para aplicar o método 

Outra.7,  (favor indicar) 	  
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Anexo 5 - Instrumento de Validação do Método 

O Instrumento de Validação foi utilizado para 

se verificar a opinião dos participantes sobre os 

instrumentos, sobre a participação dos usuários, sobre as 

etapas do método e sobre os resultados. Para isso, esse 

instrumento foi utilizado após aplicação de todos os demais 

instrumentos previstos pelo método. O Instrumento de 

Validação pode ser visto a seguir. 



UNIQERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

PROGRAMA DE PIOS-GRADUACAO EM ADNINISTRAÇAO 

A CONSTRUÇAO DE CENARIOS NO PLANEJAMENTO 

DE LONGO PRAZO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO 

EM EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA 

INSTRUMENTO DE VALIDAÇAO DO METODO 

Porto Ale•re, Junho de 1990 



1. VALIDAÇA0 DOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

	

Indicar, 	coluna da direita, 	o grau correspondente a 

questão na seguinte escala: 

E 	O 	 1 	 2 
	

3 
	

4 	3 

	

muito 	pouco 	razoável 
	

alto 	muito 

	

pouco 	 alto 

+ + 
1.1 - Qual o Qrau de facilidade de preenchimento I 	I 

À T 
	

I 
do instrumento de aplicação? 	 I 	I 

+ + 
1.2 - Qual o nra!! de entendimento das questoes I 	I 

I 	I 
formul,-,, H,--..s no instrumento de aplicação? 	I 	I 

+ + 
1.3 - Qual 	o 	drau 	de 	detalhamento 	dos 1 	I 

I 	I 
instrumentos? 	 I 	I 

+ + 

2. VALIDAÇAO DA PARTICIPAÇAO DOS USUARIOS 

	

Indicar, 	na coluna da direita, 	o grau correspondente a 

questão na seguinte escala: 

O 
	

1 
	

2 
	

3 
	

4 

	

muito 	pouco 	razoável 
	

alto 	muito 

	

pouco 	 alto 

2.1 - Qual o grau de comprometimento dos usuários I 

no processo de aplicação da metodologia? 

2.2 - Qual o grau de insteresse dos usuários em I 

relação a metodologia? 
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2.3 - Qual o grau de credibilidade nos resultados I 

a serem obtidos na metodnioci? 

- QueI 	o CJ7r3!j de suficiencia (quantidade) 	de I 

pessoal para realização 13P etapas? 	 7 

2.5 - Qual o grau de adequação d2 especialização I 

do pessoal técnico envolvido no assunto? 

- Qual 	o 	 de 	experiencia I 

(./ivAnciaitradição) 	do pessoal n3 área 	de I 

conhecimento sobre o sistema em estudo? 
	+ 

2.7 - Qual o grau em que a metodolocia proporciona I 

oportunidade de aprimoramento profissional 

para os participantes? 

2.8 - 2Udl o grau de satisfação dos participantes I 

em participar da mPtndolo2i=,? 

2.9 - Qual o grau de clareza e atribuiçóes entre I 

os membros participantes face 35 tarefas a I 

serem executadas? 

3. VALIDAÇA0 DAS ETAPAS DA METODOLOGIA 

Indicar, na coluna da direita, o grau correspondente a 

questão na seguinte escala: 

C 	O 
muito 
pouco 

1 
pouco 

2 
razoável 

3 
alto 

4 	7 
muito 
alto 
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+ + 

	

2.1 - Qual o _grau de clareza das relações entre as I 	1 

	

I 	1 
etapas descritas na metodolocia? 	 1 	I 

+ + 
3.2 - Ousa 	o 	grau 	de 	disponibilidade 	de I 	I 

	

1 	I 

	

informações técnicas sobre as etapas da I 	I 

	

1 	I 
metodolnnia? 	 I 	1 

+ + 
3.2 - Qual o grau de formalizacão, 	de forma I 	I 

	

I 	I 
explicita, 	sobre 	as 	etapas 	..,. 	seus I 	I 

	

I 	1 
rP1:,r -innPmentos? 	 I 	I 

+ + 
- Qual 	o n7'=, If em  que as etapas 	facilitam 	as I 	I 

	

I 	I 
=,--.=,p= 	ae  controP, 	servindo de base 	para I 	1 

	

I 	I 
comparaçõPs e medidas corretiva? 	 I 	1 

+ + 

	

3.5 - Qual o grau de flexibilidade das etapas para I 	I 

	

I 	1 
adaptações 	3 	novas 	situações 	e/ou I 	1 

	

I 	I 
conticencias? 	 I 	I 

+ + 

4. VALIDAÇA0 DOS RESULTADOS 

Indicar, na coluna da direita, o grau correspondente a 

questão na seguinte escala: 

C 	O 	 1 	 2 	 3 	 4 	3 
muito 	pouco 	razoável 	alto 	muito 
pouco 	 alto 
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+ 	+ 

4.1 - Qual 	o drPu 	de rlarPvP dcP resultados ;, I 	I 
1 	I 

serem obtidos na mPtodoloq,a? 	 7 i 	 1 

+ 	 t 

4.2 - Em que drau os rPsultProP 	C3 	imagem 	I 	I 
I 	I 

da organizarão 	55ü.0 	úteis 	á 	 I 	I 
1 	I 

sua crPdibildPdP? 	 I 	T 

	+ 

4. 	- QuPl o draw de consisténcia ccs rPPultarirs I 	I 
I 	I 

obtidos com 3 metorclocia? 	 1 	I 
	+ 

, 4 - 1-DuP1 	o grau de credibilidade dos resultados 1 	I 
I 	I 

perante os participantes? 	 T 	 1 
+ 	+ 
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Anexo 6 - Instrumento de Aplicação do Método - Cenário de 

Partida 

O Instrumento de Aplicação do Método 

Cenário de Partida foi estruturado com questões específicas, 

tendo a finalidade de identificar a situação atual do 

sistema de informação em estudo. Esse instrumento foi 

aplicado para se estabelecer o cenário de partida, ou seja o 

cenário de 1990, no qual o cenário de 1993 foi baseado. Esse 

instrumento pode ser visto a seguir. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇAO EM ADMINISTRAÇAO 

A CONSTRUÇAO DE CENARIOS NO PLANEJAMENTO 

DE LONGO PRAZO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO 

EM EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA 

INSTRUMENTO DE APLICAÇAO DO METODO 

CENARIO DE PARTIDA 

Porto Alegre, Outubro de 1989 



1 - ESPECIFICACAO DA FILOSOFIA 

	

1.01 - IdPrtit'ioue 	UM 	''-- 151-,PM71 	de 	inormacão 	cue 	tenha 	sido 

imdlsntaco a mais de trAs anos ne PmhrPsa e aue tenha 

reauisitaoo tempo P .!-Prursos consideráveis da arPs, dP 

informática. 

Sistema (esdeclique o nome do sistema de intsormacão 

	

como á 	conhecido na Polor==.a) 	  

oescreva o sistema da maneira mais crPoisa O !! 
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2 - MAPEAMENTO DOS ATORES E VARIAVEIS-CHAVE 

2.01 - Identificue 	os atores 
	(nragn=. 	Ppl".. '1;"sdP=._ 	sistemas 	de 

informações ou pesP.nas) cue, 	de alguma maneira, interagem 

_/o_ in.fluerciam o funcionamento ao PiPtPma em  Pstu,fh. 

(h) 

( d ) 

( e ) 

(h) 

(1) 

2.02 - Com base 	relacão dos atnrPP, 	feita nn item 2.01, 

preencha o Quadro a secuir: 

Pare o correto preenchimento observe o seguinte: 

na coluna faz a ação sobre deve ser relacionada a letra 

correspordente a ne orgãos ou 	_temas (atores) aue 

mandam dedos - 	informações dera n sistema 	estudo! 

b) nas colunas recebe a ação de deve ser relacionada a 

letra cprrPshondPntP aos ora ou outras sistemas 

(atores) Qui= recebem as informações processadas pelo 

sistema em estudo. 
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1 -F'a -,  :=, 	1 	) 	recebe a ação de ... 	 1 
I irão 	+ 	+ 	+ 	+  	+ 	+ 
I sobre 	1 	1 	I. 	1 	T 	1 	1 	1 	1 	1 
	  ‘i 	1 	1 	1 	 1 	1 i 	 T. 	 I 	I 
	 + 	+ 	+  	+ 	+ 	+ 	.+ 	+ 	+ 

IIIIIII 	7 : 	1 	I 	I 	I 	1 	T 	I 
I 	 1' 111.1" 	1 	I 	1 	I 	r. 	1 	1 	I 
	 + 	 + 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 

I 	1111111 
T 	T T I I I T 	

I. 	 1 	I 	1 	1 	1 
I. 	 1 	1 	1. 	I 	1 	1 	1 
, 	+ 	4. 	+ 	+ 	+ 	+ 	+  	+ 	+ 
I 	I 	 IIIIIII 	 1 	1 	I 	I 	I 
1 	I 	I 	IIIIIII 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
	,  	+ 	+ 	+ 	, 	+ 	+ 	+ 	+ 
I 	1 	1 	7 	1111111 	I 	1 	I 	1 

1 1 T 	I 	I 	1111111 	1 	1 	1 	, 1  

	 + 	+ 	 + 	+ 	+ 	+ 	+ 

I 	 1 	I 	1 	1 	1111111 	1 	1 	1 	1 

1 	1 	1 	1 	1111111 	1 	1 	1 	1 
+ + 	+ 	+ 	+ 	+  	+ 	+  	+ 

1 	 1 	1 	1
. 	

1111111 	1 	1 	1 
T 	 1 	I. 	I 	I 	1' 	IIIIIII 	I 	I 	I 
+ + 	+  	+ 	+ 	+ 	-4- 	+  	+ 
1 	1 	I 	I 	I 	I 	1 	IIIIIII 	I 	I 

I 	1 	1 	1 	 I 	IIIIII1 	I 	I 
+ 	+  	4- 	4. 	-é. 	+ 	4. 	+ 	+ 

1 	1 	T 	1 	1 	1 	1 	1111111 	1 

I 	 1 	I 	1 	1 	I 	I 	1 	IIIIIII 	T .: 
+ + 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	"I" 	+ 

I 	 1 	I 	1 	I 	1 	1 	1 	1 	IIIIIII 
I 	 1 	1 	1 	 1 	1 	I 	I 	1 1 1 1111 
+ + 	-,. 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 

2.03 - identiicue os ordãos ou sistemas envolvidos com os 

diversos 	elementos (variáveis-çhavP) do 	sistema 	de 

int'ormação em estudo. e sinalize na coluna apropriada 

duando existir relanão entre ambos. Assim, sempre deverá 

ser preenchida a coluna correspondente quando o orgão 

contribuir direta ou indiretamente com o elemento do 

sistema. Determine o grau de contribuição preenchendo a 

coluna com um dos secuintes números: 

O 	 1 	 2 	 3 
não 	 contribui 	contribui 	contribui 
contribui 	DOUCO 	 razoável 	muito 
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Para o correto preenchimento deste e dos prnxmns itens 

35 seguintes para 	as 

variáveis-chave: 

variável- 	7 
	

1 C E' C O 

chave 
	

1 

1 FUNÇÃO 	I reoresenta i-. f'irilidade ou propósito do I 
T 	 1 sistema de in.'ormacn 	 I 
+ 4. 	 + 
1 	 1 . 	 7 1 
: ENTRADAS 	1 .:---ãln os dados ou inf'nrmaa5ee extraídos I 

1 dos coc,2mentos aue darão entrada no I 
i 	 I sistema 	 I 
+ + 	 + 
1 	 1 	 I 
1 SAIDAS 	1 representam 	o nroduto çerado 	pelo I 
I 	 I sistema 	 1 
+ + 	 + 
1 	 T 	 1 
1 RECURSOS 	I é aquilo Que o sistema utiliza para I 
1 	 1 prnceesar ae in=ormaçoes 	 I 
+ + 	 + 
I 	 I 	 I 
I PROCESSOS 	I são 2s subdivis,5es do sistema 	que I 
I 	 I efetuam o tratamento lógico dos dados 	1 

1 NECESSIDADES I representam as car,snoiss do sistema 

I ORGANIZAÇA0 I demonstra a maneira como o sistema está I 
I estruturado nos subsistemas 

i 	 1 	 1 : 
1 AVALIAÇA0 	I representam 	os dispositivos que 	o I 
I 	 I sistema possui para controlar o seu I 
1 	 1 funcionamento 	 I 
+ + 	 + 
I 	 I 	 I 
1 TECNOLOGIA 	1 mostra 	a rapacidade do sistema em I 
1 . 	 1 utilizar os novos avanços tecnológicos I 
I 	 I cera o processamento dos seus dados 	I 
+ + 	 + 
I 	 I 	 I 
I AMBIENTE 	I é a relação existente entre o sistema e I 
7 I 	 1 o meio interno e externo que o cerca 	I 
+ 	  
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+ + 	 + 
1 	iptopn-I 	nraãos ou sistemas envolvidos (atores) 	I 
I tnc.-. ,In +----4----+---+----4----+----+---+---.4----+----4-----4 	+ 

1 	S'''.:-tPMI 	1 	T 	T 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 P M P c. — I 	 1 	1 	I 	1 	1 	1 	I 	1 
I tido 	T 	T 	 T 

1 	I 	I 	I 	I 	1 	1 	I 
1 	(varia-1 	1 	I 	T 	I 	1 	1 	1 	I 	T 	1 	I 	I 
I voi= 	-I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	I 	1 	I 
I chave? 	I 	1 	T 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
+ +---+---4.  --4- 	J- 	 + —+ 	4. 	+----+---+---+ 

1 FHNflAn 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	 I 	1 	I 	T . 	I 	1 	I 	1 	, . 	1 	1 	1 
4- 	 +---+-----  
I ENTRA- I 	I 	I 	T 1 	1 	 T . 	1 	1 

1 	DAS 	I 	I 	I 	1 i 	1 	 I 	I 	7 	I 	1 	1 	1 
+ 	 +---+-------+---+---+----+---+---+---+----+---+---+ 

1 	""' -. 1 DRS 	1 	1 	1 	1 1 	1 	I 	I 	1 	1 	I 	I 
I 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	1 	I 	1 	I 
+ 4- 	4- 	+ 	—4- 	-1- 	4- 	4. 	+ 	4. 	—4. 	+ 	 -1-  

I RPrUR- I 	T 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
I SOS 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

+ +---+---+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---+  

I PROCPS-I 	1 	1 	1 	I 	I 	I 	I. 	I 	I 	I 	I 	I 
I SOs 	1 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	1 	I 	I 	I 
4- 	  4. 	 .4" 

I NELES- I 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	I 	I 	1 	1 	I 	1 
I S I D:A D E I 	T _ 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
+ +---+---+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---+  

I ORANI -I 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	1 	I 
I ZFICRO 	I 	I 	1 	r 	I 	1 	I 	1 	1 	I 	1 	1 
+ +---+---+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---+ 
I AVAL  I A- I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
I cAn 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	1 	I 	1 	1 	1 	I 	1 

-4- 	 -4-- 	+ 

I TwnNO- I 
1 1 0flIA 	I 

I 	I 	1 	I 	1 	I 	 I 

1 	 1 	 I 

    

	

I RmE I PN-1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	1 	I 	I 	1 	1 
TE 	I 	I 	I 	I 	I 	1 

2.0 - 	 na 	 apropriada a relação existente nos 

elementos do sotoma em ootudr, sempre aue existir ou não 

um rerto arau de contribuição entre um elemento ou outro 

para o consecução do= objotivro ri c.) mesmo sistema de 

informação. O Grau de contribuição deve ser determinado 
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breencnenco -se e col...Jne com UM 	seeuintes números: 

[ 	O 	 1 	 2 	 3 	] 
rSo 	 contribui 	contribui 	contribui 
contribui 	3CUCO 	 ra ~oáveI 	muito 

pl..rmo.(!pn -I 
	elementos do sisteme em estudo 

1 ..-..1=.t.Pmi R IRISIRIPIN 	IOI R ITI R 	I 
I °M °°. -IUTN1 A I 	IPI R 	IRIVI P IMI 
I tHdn 	INITI IICIr !C 	IGIPICIB 	I 
I (varia-1 e IRI D1UICIE 	IRILINIII 
I VPiC 	-I F 1 F. 1 C' IRIEI R 	I N I I IOIRI 
1 Ch3V) 	1 ': 1 fl 1 C; 1 C 1 C 1 C 	1 	1 	I R I ! 	1 N 	I 
T 	 r 	I R I 	101511 	IZICIOIT 	I , 	: 
I 	 T 	7 C; I 	151 C 1D 	I.I.IGIEI 
. 	+ 	+ 	. 	+ 	. 	. 	+ 	. 	+ 	+ 	+ 
I FUNCRO 11111 	I 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	I 
1 	 II11I 	T 

	

4 	I 	1 	T 	T 	 1 	1 	I 
+ 	 + 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	 '+' 	+ 	-`- 	+ 

1 ENTRA- I 	IIIII 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 DAC:: 	' 

	

TTTTT 	T . 	T 	1 	T 	l 	1 	1 	I 

+ + 	+ 	+ 	+- + + 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 

T 	SPIC, 	1 	, 	I T I T T 	! 	T 	1 	1 	1 	1 	T 

1 	 1 	r 	T 'T T T T 	T 	T 	T 	1 	1 	1 	' 
+ 	 + 	

+ 	.,_ 	+- 	+ 	+ 	- -1- 	+ 	+ 	+ 	+ 

I RECUP- T 	T 	I 	IIIII 	r 	1 	T 	I 	I 	I 

I CO:c, 	I 	1 	T 	I I 1:1 

	

T T I

I 	T 	1 	1 	1 	1 

+ + 	+ 	+ 	+- 	
4T- 	-:" 
	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 

1 PPOCC;-I 	
, 

	

T 	T - 	,, .:.L 	1 	T . 	1 	T 	T 

1 !:--=,n. 	 M 	 T T 	 T 	1 	1 	 IT 	T 	I , 	I 	I 
, 	+ 	. 	+ 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

1 NE CES- 1 	I 	T 	T 	T 	IIIIII 	I 	I 	1 	T 

I SIORnERI 	T 

	

i 	T 	1 T 	111111 	I 4 	1 	T 	I 

+ + - + 	+ 	.- + 	.. 	. 	+ 	+ 	+ 	-+ 

I ORGRNI-1 	I 	T 

	

4 	T I 	1 	11111 	I 	I 	I 
1 7!ROF O 	1 	T  

	

_ 	T 	I 	I 	1 	I I I 17 	1 	T 	1 

I RYRLIA-I 	T 	1 	1 	T 	T 1

T IT 	
1 	1 

1 CFn 	1 	1 	T 	1 	1 	1 	T 	I I I T:1  1 	1 	I 

+ + 	+ 	+ 	+- + 	+ 	+ - + 	+ 	+ - + 

I TECNO- : 	T 	T 	T 	1 	1 	1 	T 	11111 	1 

1 	I OGIR 	I 	T 	T 	1 	1 	1 	1 	1 	11111 	1 

+ 	 + 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 

1 FMPIC- N-1 	1 	T 

	

4 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	IIIIII 
1 TE 	1 	 1 

El. - MRPPRMPNTO INSTUMPNTO DE RRI_ICROPO 



3 - DIAGNOSTICO ATUAL 

Para cnnstrucão da trajetnr a atuai do sistema. 	tendo por 

OeSe n5 elementos do s stPmP IP informaçio em estudn, 

PstabP'PnP a cena par3 o ano de 7989 3. n !."j 2. C 3 T"! a O nas 

questóes os aspectos due configuram 3 cena de part,cla do 

sistema. 

3.01 — Cite os nrnblPmas existentes no sistema de informação em 

estudo e que já -oram detectados pela área de informática 

nu pelos usuár ios: 

a) 

d) 
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FUNÇRD 

3.02 - Descreva o t)repost,-,  atual do sistema: 

2.03 - Iqentit' que (2 gr au gorrPsnnrq,sncie do sistema em 

relação aos objetivos que o criarem: 

baixo 	l 	I 	I 	1 	l 	I 	Pito 

3 	4 	5 

ORGANIZAÇA0 

2,04 - IdentiicuP os prircipels sr■-i.'tvjp rps utilizados 	pelo 

sisteme, denominando-os em seQuencie: 

	

e) 	  

	

) 	  

d)  

e)  

h) 
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IdPntif-icluP 	o 	percentual 	de 	intPdração 	existente 	entre 	os 

dados 	dos 	diversos 	subsistemas. 	considerando: 

= mais de 80Z 	 C = entre 30 e 49Z 

8 	= entre 	e 79% 	 D = 2té 29X 

+ 	 + + + 

T c-.29 s' I STP-MAc"; 1 A 1 E 	I O 	I 	D 	I 
+ 	 + + - + - ±----+ 
T 1 1 T T 	1 
+ 	 +— + + + 	+ 

T : ' 1 1 T 	1 :  

-1- 	 + +. .4- -•-•-• 	4- -4- 	+ 
T T T I 1 	I 
+ 	 + + + + 	+ 
1 1 1 I T 	1 
+ 	 + + + + 	— + 

1 1 1 I 1 	I 
+ 	 + + + + 	+ 

T 1 1 1 1 	1 
+ +— + + 	+ 

1 T 1 1 1 	1 
+ 	 + + + +— 	+ 
1 1 T I 1 	T 

4- 	 + 4" - 4- "4" - 	4" 

T 1 1 1 1 	1 

-9- 	 + 4— + 

2.06 - 	 o nivP1 de derisão da empresa onde é realizado 

o fórum para o estabP1PrmPntn das modificações a serem 

feitas no nrnrPsPamentn do sistema: 

) 	nivel estratégico 

) 	nieP1 tático 

) 	nvP1  nnerarional 

) nívP1  de supervisão 

- 
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3-0? - 	 o tipo de organização adotado 	para 	o 

nrnr- P==2mPntn do sic.tPms: 

centralizado 

r4 P=rPntr,.lizaqo 

ri,stribuinn 

3.08 

ENTRADAS 

- 	 o 	r*v.P1 	de 	=.-n,Pnu,noo 	das 	entradas 	do 	sistema 	2 

+sorma 	como 	o 	usuário 	trabalha: 

G21XC I 	alto 

2 	3 

3.09 - volume de 	tPrPi''as 	rP3M.1215 	realizadas na 

preparad:ão 	dos dados em relaqo 	35 	J2 3UtOMStiZ2d25: 

pouco 
elevado 

muito 
1 	 1 	 elevado 

1 2 	3 	4 	5 

3.10 	- o nivel de 	erros do sistema 	devida 	a má 

orPnaração 	das entradas 	de dados: 

pequeno 1 Ta. 	1 	1 	I 	grande 

1 2 	:3 	4. 	5 

3.11 - 	Identiidue 	o volume de tempo gasto na 	manipulacSo dos 

documentos 	artes 	de 

sistema: 

ser 	dado 	entrada 	dos 	mesmos no 

baixo 	 1 	1 	1 	1 	1 	alto 

1 2 	3 	4 
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- IdPntificuP a cl,a'idade de apresentaco dos documentos cue 

servem de entrada no sistema: 

!_.1M3 
+----+----+----+ 

1 à 	5 

.13 - 	 MOrilf1C3cãO dos documentos nue 

serve'' de entr2d2 re sistema: 

y  nenhuma 	 facilidade 

	

facilidade 	 total 
1 	2 	S 	4 	5 

SALDAS 

3.1 4 - IdentifinuP o creu de adeguacão das saídas do sistema a 

forma como § utilizada pele usuário: 

	

insuficiente 
	

I 	suficiente 

4 	5 

3.15 - DPtPrminP n nPi-cPntu:21 de volume de relatórios emitidos 

Pele sistema quando comparados 30 volume de relatórios 

emitidos Deles demais sísteM85: 

rPlat,',rios do sistema 

relatório dos outros sistemaP. 
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- Determine o tempo de resoosta (rivel e valor) da oPsr,uisa 

feita sobre o(s) barco(s) de dados do sistema: 

baixo 	 1 	1 	 I 	I 	mito 

u 4 	5 

1..)3 1 nr 

   

segundos. 

   

2.17 - Identlique o ar2u de -;- adiliasae aue os usuários tem Para 

acessar os riOnm, erma-7PnadoP no(s) banco(P) de dado(P) do 

P,ftems: 

nenhuma 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	tonm,  
4-'mrii -idahP 	+-----4-----+----4-----+----+ ''acilidade 

1 	2 	-D u 	4 	5 

3.19 - Ienti±lque o grau de facilidade que os usuários tem Para 

alterar as sa, lass deradas pelo sistema: 

nenhuma 	I 	, 	I 	I 	7 
1 	 I 	toda 

facilidade +----+----+----+----+----± facilidade 
1 	2 	3 	4 	5 
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3 . 1 P - P 	 nimrntl!3 1  de orr-r= existente sobre =5 	537 D35 

emit'oas  Delo 51-E. 11,93 	cuer sejam 	+ io=. tP1 P=. 	de 

viceo ou outro Me1C-J: 

1= erros  ps.,151:,pntp. 

3.2O — I rd idue o oercertuel de utilização  dos diversos tipos de 

Cr: 	s istema:  

+ 	  

T 	 SR 	!DRS 
+ 	  
1 
: 	relatórios 
+ 	  

+ 	 + 

I 	Z 	USO 	I 
-!,- 	  4. 
1 	 1 
7 1 	 T 

"' 	 + 

T T 	 1 

1 telas de v' Hen 1 	 I 
+ -1- 	  -t- 

1 T 4 	 1 
I ercu ivo.e.-- !Yredréticp-E. 7 	 T 

+ + 	 + 

T ' 	 I 

( .r.. n c.--  r 	, 	-4:-', 	1- 	---, -,--- ) 1 	 I 

7 
7 

T 	 1,  

T.., 	 I 
* I 	 I 

I 	 I 
7 I 	 I 

I I 	 I 
T IL 	 1 
T I 	 1 
! 1 	 1 

+ 	 + 
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RECURSOS 

- l'reenche huedr,d 3ó310, lr, dicando a 	conl''id reçed —O 

edulDsent,d :entrs, 1 exlsterte, 	pPrcPntuel dP uso pelo 

ml=t_PM 	m C 1!'" ,1?rIrm Cl,mME= mmilnmntrIS: 

+  	 + 	 + 

I nuANTin 1 	I 

1 	 1 	 I 

I urldede :entrei de drdressem. 	1 	 I 	 I 
4- 	  _,,,_ 	  + 	 + 

1 	 1 
7 I a 1 	,-, M 3 C fl 3 11 1 C C 	 , 	 I 	 T  

+ 	 4- 	 4- 	 4. 

T 	 1 	 T 

-. t-3 	,)s,:r+1ce 	 4 T 

. 	 4- 	 . 	

. i 	 T 1 	 à 

1 im,dressdre 	 T 	 T . 	 1 

+ ti- 	  4- 	  .4-  

1 	
! 

1 I 'Y! 2,  r e e 3 C Y•-  3 r e C3 1  3 	 T T 	 T 

+  	 -+ 	 + 	  -4- 

1 COntrninr:M l',2 1-.Pnml.n:ziz. 	 T , 1 

+ 	 + 	 . 	 + 
I 	 r , 1 

= tPrm -!nelP de ,_;ded 	 1 	 I 	 i 1 
.. 	 4- 	 + 	 + 

T 	 1 : 
: MCr2rO"t3dor - 8 h''''-c. 	 i 	 T . 	 I 
. 	 . 	 . 	 + 

T 	 1 	 I 	 1 

I microcomdutedor 	16 hlt.P. 	1 	 1 	 I 
_, 	  -4. 	  
T 	 I 	 I 	 I 

: , .croc:m:, utedhr - 33' hits 	T 
1 	

7 
, 	 1 

	 + 	 + 	 4- 

1 	 T . 	 I 	 I 
1 outr(- e,  tesdeclicsr) 	 T á 1 	 T 

i , 	 1 	 T 

T 	 I 	 1 	 I . 
r 	 7 	I- 	 . 

I 	 1 	 T _ 	 I 

1 	 F 	 1 	 1 

+ + 	 + 	 + 

1W-7.:7- PUMPNIn DE !:-",P 1 	

- 	

T r; rn s -F ! C: 11 
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imeirs 
.) 

("ipraçso 

HP TPrrPlr:=,  
(CoP.ol. Pl/I, etc.) 

L~n~ upoe ~ de Pr 
(Rs=.Pmo', Pr. Pto 

1 N 	H A 	N 
-h- 

	

1 Linduadem 	 1-eraçAn 
, 	_ 

pntif'icú=. 	os 	-,rincipis 	softwares utili=- ados 	oelo 5.22 - ' 

sistema. (1Pnominr.im-n.= em secuencia: 

- Identificu= 
	

Iznguaºens de nrmgrema,cãe 	utilizads 	T.te 

desenvolvimento do sistema e 	também, o percentual de uso 

dPssas -tridHao,=.- rs em relac:a'o 30 	número prog ramas 

- Identificue o rívP1 	satisfação dos usuarios 	em 

reIso=210 so treinamento dado para uso do sistema: 

insstisfatorio 7 
1 	l 	satisfatório 

2 	4 	5 

DE AP1 
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2.25 - !dentildue o número de empregados envolvidos 

eleteme. ideT-,t2.4'iceT-!cd 	e 	reledJ:d (perdPntml) 	entre o 

rumero total de emcrecedde de emprese: 

N!L:merd de empre,dy,dn,T: 	  

Percentual entre o r),:.2merd de emPrededd., 

ervcividds com d sistema e d rCimPrd 

emprededds de emorese 	  

oe 

- 7.2en t 11:1 2 ,2e 
	 E3t15'3C ISC-2 	doe 	usutries 	em 

74-tr- 710 3C 	USO c-% -;',,, rrementes de aumento de 

produtivIdede: 

	, 	+ 	,_-__+ 

insetisettric 	I 	 T 	T 	T , 	7 : 

+ 	 + 

4 	5 

satisfatório 

- Determine grau de desdentrelizedo oos r 4CUr c,(1=', de 

crecessementd eletrónidds de dedos do sistema: 

	

- , 	 - 	 .,_ 

inPxlstPnte 	1 	T 	T . 	I 	T . 	T à 	total 
	 4" 	 

4  

PROCESSOS 

- Determcre o rc.rcPrtual de manutendSw que ocorre nos 

procesede e programas: 

T Oc. TPUMR'NTn DE T.=?P! 1C9CP0 
	

1- IRgNnSTIOn 
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3.29 - identifique 	grau de flexibilidade existente 	para 

alteração dos proaramas do sistema. 

nenhuma 	1 	I 	1 	I 	I 	I 	muita 
flexibilidade +----+----+----+----+----+  flexibilidade 

1 	2 ,_ 	--.) 	4 	5 

2.30 - Determine 2 característica maior de processamento e o seu 

percentual 	relativo. 

Patch 1 	1 	interativo 
+- 	 -+ 
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NECESSIDADES 

231 - Identifique o grau de satisfação das necessidades que o 

sistema consegue atingir em relaço aos ',eus USUárin5.. 

insatisfato 	A 	I 	T 	Y 	 1 	satisfatOrin 
+ 	-4 	+ 	 -+ 	+ 

, 	9 	3 	4 	5 i 

3.22 - Relacione, numa escala de -`^ até -N-  onde o número "1 -  é 

	

prioritário, 	25 	prioridades 	atuais 	para 

desenvolvimento de novas funções dos subsistemas: 

SUBSISTEMAS 	 I priorid-I 
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3.33 - Relacione 	35 necessidades atuais apresentadas pelo uso 

do sistema , denominando-as PM SeelJeilCi3: 

3.34 

AVALIAÇA0 

- 	Identifique 	o 	grau 	de 	confiabilidade que 	os usuários 	tem 

nos dados 	processados pelo sistem a. 

+----+----+----+----+----+  
inconfiAvel 	1 	I 	1 	J 1 1 	muito 

confitivel 
4 5 

3.35 

	

- Determine 	o percentual 	de erros que 

	

exl,;tente 	produz: 

a execução do 	sistema 

3.36 	- Identifique 	o grau 	de segurança 	que 

blocuear 	acesso aos dados de pessoas 

o sistema possui 	para 

não 	autorizadas: 

nenhum 	l 	l 	l 	l l l 	total 

1 	2 	3 	4 
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3.37 - Determine o nível de segurança 	dos 	procedimentos 

existentes para recuperaç5o dos dados do sistema, em caso 

de sinistros com o equipamento de processamento eletrônico 

de dado 
+----+----+----+----+----+  

nenhum 	I. 	1 	1 	1 	I 	I 	alto 
+ 	 + 	+ 	* 	+ 

3.32 - Determine 	o grau (le e>,:.:::)tido dos resultados que o sistema 

atual proporciona ao processar os seus dados:  

+----+----+----+----+----+ 

	

nenhum 	1 	, 

	

, 	1 	T 	I 	I 	alto 

	

-; 	+- 	-+ 	-+ 
-i 	2 --.3 	 _.) 3 	4 	, 

3.39 - r)etermine c urau ce integridade dos arquivos no sistema 

a tual'  

+----+----+----+----+----+ 

	

nenhum 	1 	I 	1 	1 	1 	I 	alto 
+ - 	4 	+ 	--;-• - 	-4- 	+ 

3.40 - Identiicue a periodicidade com que os manuais existentes 

no sistema são atualizados 

+- 	+ 	+ 

	

nenhuma 	l 	l 	l 	I 	l 	I 	alta 

4 
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3.41 - Determine o nivel de documentação do sistema ( manuais do 

sistema, pastas individuais de programas, manuais do 

usuário, manual de operação e de controle de qualidade), 

em relação ao seu conteúdo e a sua metodologia de 

deservelvmento 

inapropriado 	 muito 
+- 	 -+ 	-+ 	 +- 	 apropriado 

2 	3 	4 	5 

3.42 - Determine o nível de controle dos meIhoramentos e das 

mudanças efetuados no sistema:: 

+----+----+----+----+----+  
Pai= 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	alto 

+. 	-+ 	-+ 	+. 	+ 	4- 
1 	2 	3 	4 	5 

TECNOLOGIA 

3.41 - Identifique o nível de disponibilidade do equipamento de 

irocessamento  eletrônico de dados durante o periodo de 

execução do sistema: 

baixo 	l 	l 	l 	l 	l 	l 	alto 

2 	3 	4 

3.44 - Identifique o grau 	de atualização dos equipamentos de 

processamento eletrônico de dados usados na execução do 

baixo 
	

I 	alto 

2 	3 	4 
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3.4 - Estabeleça 	os fatores que impedem o sistema alcançar o 

estado da arte em termos de tecnolooiar,  

" 

) 

3.46 - Determine a orientação utilizada para no desenvolvimento 

do sistema atual: 

) por menus somente 

) por menus e pesquisas dos dados pelos usuários 

) oor menus, pesquisas dos dados pelos usuários e 

gPraç5o de relatórios 

3.47 - Identifique o drau 	de atualização das metodologias de 

desenvolvimento de sistemas 	usadas na concepçáo dos 

subsistemas e programas do sistema: 

-+ 	 -+ 
baixo 
	 I 	alto 

1 	2 	3 	4 	5 
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AMBIENTE 

3.48 - 1dentil:'idue o drau de satisação dos usuários em relação 

ao due o sistema realiza 

+----+----+----+----+----+  
insat:!seite 	I 	I 	1 	I 	) 	1 	muito 

	

-+ 	+- 	-+ 
1 	2 	3 	4 	5 

3.49 - identifieue (-■ nível de influncia due o sistema está 

sujeito pelas mudanças ocorridas no meio externo (leis, 

governo, rotinas externas, etc.): 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	I 	l 	l 	l 	l 	I 	alto 

4 

3.50 - identifique o grau de entendimento que os usuários tem do 

sistema implantado no computador: 

baixo I 	alto 

1 	2 	3 	4 	5  

2.51 - Determine o grau de de influncia do sistema nos planos 

gerados na embres 

nenhum 
	 I total 

1 	2 	3 	4 
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3.52 - Determine 	o nivel de atendimento 	das 	necessidades 

externas 	da empresa (governo, 	lfliC13t1W:-:! privada, 	etc.) 

que e sistema broduz 

baixo 	 . I 	l 	l 	31t0 

2 	3 

1:52 - Determine o rivel de serviço prestado !Jelo fornecedor do 

u r) 	p 

+----+----+----+----+----+ 

baixe 	). 	Y 	I 	1 	1 	I 	alto 
+ 	+- 	+ 	-+ 	+ 	+ 

1 	2 	3 	4 	5 

3.53 - Determine o nivel de serviço prestado pele fornecedor do 

software básico do equipamento: 

+----+----+----+----+----+ 

!".?32.X.C. 	I 	T 	T 	I 	T 	T alto 
+----+----+----+----+----+ 

1 	2 	3 	4 	5 
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Anexo 7 - Instrumento de Aplicação do Método - Estruturação 

de Trajetórias - Cenário de 1993 

O Instrumento de Aplicação do Método 

Estruturação 	de 	Trajetórias - Cenário de 	1993 	foi 

estruturado após a configuração do cenário de partida, tendo 

a finalidade de identificar às cenas provável, pessimista e 

mais do que provável, do sistema de informação em estudo. 

Esse instrumento foi aplicado para se estabelecer o cenário 

intermediário, ou seja o cenário de 1993. Esse instrumento 

pode ser visto a seguir. 
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EM EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA 

INSTRUMENTO DE APLICAÇÃO DO METODO 

ESTRUTURAÇAO DE TRAJETORIAS 

CENARIO DE 1993 
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DIAGNOSTICO 

Para construção da trajetória do sistema, tendo por base 

OS 	elementos do sistema de informação 	em 	estudo, 

estabeleça 35 cenas para o ano de 1993 indicando, nas 

respostas das questões, os aspectos que configuram o 

cenário. 

1 - Os problemas detectados pela área de informática ou pelos 

usuários foram: 

- formação de ilhas de informação, COM muita geração de 

documentos isolados pelos usuários; 

- caréncia de recursos materiais; 

- falta de estatísticas fornecidas pelo sistema; 

- falta 	de uma metodologia de desenvolvimento 	e 

implementação do sistema; 

- falta de organização do sistema, no que tange a sua 

estrutura e uso. 

1.01 	Identifique no quadro abaixo, as soluções 	prováveis 

encontradas 	para resolver os 	problemas 	detectados: 

+ + 	 + 
I 	PROBLEMA 	 I 	SOLUÇAO 	PROVAVEL 	I 
+ + 	 + 

! 	 I 	 I 
I ilhas de informação 	I 	 I 
+ + 	 + 

I 	 I 	 I 
I 	recursos materiais 	I 	 I 
+ + 	 + 

1 1 	 I 
I 	estatísticas 	 I 	 f 
+ + 	 + 

I metodologia do sistema I 

organização do sistema ! 

INSTRUMENTO DE APLICACAO - CENARIO DE 1993 	 Fl. 2 



1.02 	- 	Identifique 	no 	quadro 

para 	resolver 	de 	forma 

+ 	  

abaixo, 	as 	soluções 	encontradas 

pessimista os problemas detectados: 

+ 	 + 
1 PROBLEMA I SnLUCAO 	PESSIMISTA 	1 
+ + 	 + 
1 Í I 
1 ilhas 	de 	informação 

recursos materiais 

1 	estatísticas 

1 metodologia do sistema 

organização do sistema 1 

 

 

 

    

1.03 - Identifique no quadro abaixo, as soluções encontradas 

para resolver de forma mais do que provável os problemas 

detectados: 

1 PROBLEMA 1 SOLUÇAO MAIS 	DO PROVAVEL 	1 

1 ilhas 	de 	informação 1 

1 recursos materiais 1 1 

1 I 1 
1 estatísticas I I 
I I 1 
+ + 	 + 
1 
1 metodologia 	do sistema 

1 
1 organização do sistema 1 
1 1 
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FUNÇRO 

2 - O SIPROS tem por propósito o suporte a tomada de decisão na 

área de operação ao planejamento de curto prazo e, também, a 

automatização do controle de gestão do intercámbio de 

energia entre as concessionárias. 

Atualmente, o sistema tem alto grau de correspondência em 

relação aos objetivos que o criaram. 

2.01 - Identifique o motivo que poderia manter a correspondência 

atual do sistema no ano de 1993, supondo que o cenário 

será provável ou mais Co que provável e que a relação aos 

objetivos será tão forte. 

2.02 - Identifique o grau e o motivo que poderia modificar a 

correspondência atual do sistema no ano de 1993, supondo 

que o cenário será pessimista e que a relação aos 

objetivos não será tão forte. 

baixo 	 alto 

Cenário pessimista 
	

I 	I 	I 	I 	I 	I 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que"' 	  
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ORGANIZAÇA0 

3 - Os principais softwares utilizados pelo sistema são: 

a) SOADA - Aduisirn e processamento de dados em tempo real; 

b) CAG - Controle automático da geração; 

c) FRAMEWORK - Sistema integrado de automação de escritório; 

d) Análise de perturbações; 

e) Análise de redes; 

f) Sistema de Supervisão Regional. 

3.U1 - Identifique o motivo principal que poderia levar 	a 

manutençao do uso dos softwares atuais pelo sistema: 

3.02 - Identifique 	motivo principal que 	poderia 	levar 

a não utilização de alguns softwares atuais pelo sistema: 

3.02 - Identifique 	o 	motivo principal que 	poderia 	levar 

utilização de outros softwares pelo sistema: 
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- A relação existente, entre os diversos subsistemas, demonstra 

que o Subsistema Execução da Operação possui mais de 80% de 

integração dos dW1OS. Os Susbsistemas de Programação e Pós-

despacho da OP=ração estão com um nivel de integração entre 

50 e 79% 

Identifique o percentual e os motivos da integração entre os 

dados dos diversos subsistemas, considerando: 

4.01 - Que o nivel de integração permaneça igual ao atual. 	Por 

que 

4.02 - Que o nivel de intearação piore em relação ao atual. Cnmo 

f'icaria? 

A = mais de 90% 	 B = entre 50 e 79% 

C = entre 30 e 49% 	O = até 29% 

	 +----+----+----+----+  
SUBSISTEMAS 	 ! 	A 	B I 	Cl 	D 

+- 	 +----+ 
Execução da Operação 

  

!  ! 	I 	I 

! 	I 	! 	; Programação 

   

    

! Pós-despacho da Operação 

 

    

Por que? 
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{ 

1- 

4.03 - OuP o nivel de integração melhore relação ao atual. Como 

t'icaria? 

= mais de 80Z 	 B= entre '10 e 79% 

C = entre 30 P 	 O = até 29Z 

AUBAISTEMAS 	 AI 	BI 	(21 	Ol 

     

Eyecução da Operação 

  

     

1 Programação 

1 Pos-despacho da Operação 

Por que? 

- O 	nivel 	operacional da empresa 	o fórum 	para 

estabelecimento 	CI7J5 	modificaç5es a 	serem 	feitas 	no 

processamento do sistema. 

Identifique o nivel de decisão da empresa onde poderá ser 

instalado o fórum. caso: 

5.01 - A situação decisória piore: 

nivel e=tratedico 

nivP1 tático 

nivel de supervisão 

Justifique: 

INSTRumENTO DE APLICAçAG 
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5.02 - F.1 situação decisória mude para melhor: 

nivel estratéalco 

) 	nivel tático 

nivel de supervisão 

Justifique: 

▪ - IJ processamento distribuico e  o tipo de organização utilizada 

pelo sistema. 

Identifique 	 ae organização 	a 	ser 	adotado, 
considerando: 

• - Oue possa ocorrer alguma modificação e que piore a 

situação do sistema. Como ficaria? 

) 	centralizado 

descentralizado 

distribuído 

Por que'? 

0.02 - Que possa ocorrer alguma modificação e que melhore a 

situação do sistema. Como ficaria? 

) centralizado 

descentralizado 

) 	distribuído 
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Flor que'r: 

ENTRADAS 

7  - As entradas do sistema estão, razoavelmente, adequadas a 

forma como o usuário trabalha. 

Identifique o nível de adequação das entradas, considerando: 

7.01 - Que n nível Poderá se manter igual ao atual: 

Por que? 

7.02 - Que o nível poderá diminuir: 

1 
Pnr due? 

7.03 - Que o nível poderá aumentar: 

baí.;:o 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	alto 

34 	5 
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Por quP? 

- O volume de tarefa manuais, realizadas na preparação dos 

dados, em relação as Já automatizadas, é muito elevado. 

Identifique a nova relação, considerando: 

5.01 - Cue a relaçao poaert se manter igual: 

Por que? 

- Que a relação poderá diminuir: 

pouco 	+----+----+---- ----+----+ muito 
elevado 
	

I elevado 

1 	 3 	4 	5 

Por oue? 

8.03 - Que a relação poderá aumentar: 

	

pouco 	 muito 

	

elevado 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	elevado 

1 3 	4 	5 
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Por que? 

- O n í vel de erros ao sistema, devido a má 	preparação 	das 

entradas de dados, e  pequeno. 

Identifique o nivel de erros do sistema, considerando: 

9.01 - Que o  nivel poderá se manter igual: 

Por que? 

9.02 - Que o nivel poaera diminuir: 

pequeno 
	

I 	grande 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

9.03 - Que o nivel poderá aumenta 

pequeno 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	grande 
--+ 

1 	'.,) 	3 ..) 	 5 
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Por que? 

10 - O volume de tempo gasto na manipulação dos documentos, antes 

de ser dado entrada dos mesmos no sistema, é baixo. 

Identifidue o volume de tempo a ser gasto com os documentos, 

considerando: 

10.1 - Que o nível poderá se manter igual: 

Por cuP? 

10.2 - Que o nível poderá diminuir: 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	alto 

1 	2 	3 	4 

Por que? 

10.3 - Oue o nivel poderá aumentar: 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	alto 

2 	:3 	4 
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t"Or que r' 

11 - H qualidade de apresentação dos documentos, que servem de 

entrada no sistema, e muito boa. 

Identiique a qualidade dos documentos que servirão de 

entrada no sistema, considerando: 

11.1 - Oue a dualidade poderá se manter igual: 

Por que? 

11.2 - Oue a qualidade poderá diminuir: 

pésima 
	 I ótima 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

11.3 - Que a qualidade poderá aumentar: 

pésima 
	

I ótima 

2 	3 	4 	5 
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Por que? 

12 - Não 	existe nenhuma facilidade para 	modificação 	dos 

documentos, que servem de entraaa no sistema. 

Identifique o 	grau ae facilidade que 	servirá 	para 

modificação dos ancumentos, considerando: 

12.1 - Que a facilidade poderá se manter igual: 

Por que? 

12.2 - Que a ,:sacilidade poderá diminuir: 

nenhuma 	I 	I 	I 	: 	1 	I 	facilidade 
facilidade 	 total 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

12.3 - Que a facilidade poderá aumentar: 

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 1 	 I 	facilidade 
facilidade 	 total 

1 	2 ,_ 	7,, 	4 	5 
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ror Que? 

SaIDAS 

13 - AS St2le35, do sistema estio bem adequadas a forma utilizada 

pelo usuário. 

Identifique o orau de aaequação das saldas a forma como será 

utilizada pelo usuário, considerando: 

13.1 - Que o arau poderá se manter igual: 

Por que? 

13.2 - Que o arau poaera aiminuir: 

insuficiente 	I 	T 	T 	T 	I 	I 	suficiente 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 
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13.2 - Que o arau poderá aumentar: 

insuficiente I 	suficiente 

1 	2 	3 	4 	5-  

Por cuP? 

- n volume 11 
	relatórios emitidos pelo sistema é de 60%, 

quando comparados 	'volume tOtal C1,2' relatórios emitidos 

pelos demais sistemas. 

Determine o percentual de volume de relatórios a ser emitido 

pelo sistema, comparando ao volumP de relatórios emitidos 

pelos demais sistemas, considerando: 

14.1 - Que o percentual poderá se manter igual: 

Por que? 

14.2 - Que o percentual poderá diminuir: 

	 7. relatórios do sistema 

	 7 relatórios dos outros sistemas 

Por que? 
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14.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

	 :7  relatórios do sistema 

relatórios dos outros sistemas 

Por aue 

15 - O tempo de resposta da pesquisa, feita sobre o(s) banco(s) 

de cacos ao sistema, e de menos de 1 secundo sendo, 

portanto, considerado 031X0. 

Determine 

= 

o tempo de resposta (nível e valor) da pesquisa 

ser feita =odre o(s) Panco(s) de dados, considerando: 

15.1 - Que o tempo de resposta poderá se manter igual: 

Por que? 

15.2 - Que o tempo de resposta poderá diminuir: 

Nível 	 --+----+----+----+ nível 
baixo 	1 	1 	I 	I 	I 	1 	alto 

1 	2 	3 	4 
	

5 

Valor  	 segundos. 

Por due7.  
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15.? - Que o tempo de resposta modera aumentar: 

NivP1 	 --+ nivel 
baixo 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	alto 

3 	.4 	5 

Valor 

 

	  sPaundos. 

 

For que? 

ió - Os usuários nãn tem nenhuma facilidade para 	acessar os 

dados. 	rue P=.tão armazenados nos) bancois) de dadois) 	do 

sistema. 

Identifique o grau de facilidade que os usuários terão para 

acossar os dados armazenados. considerando: 

1ó.1 - Que a facilidade poderá se manter igual: 

Por que? 

1ó.2 - Que a facilidade poderá diminuir: 

nenhuma 	i 	I 	I 	I 	I 	I 	facilidade 
facilidade 	 total 

1 	2 	3 	4 	5 
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Por que? 

ló.S - Que a facilidade poderá aumentar: 

nenhuma 
	

I 	facilidade 
facilidade 
	

total 
1 	2 	:3 	4 	5 

Por quP? 

17 - Os usuários não tem nenhuma facilidade para 	alterar as 

saldas. Que são geradas pelo sistema. 

Identifique o grau de facilidade que os usuários terão para 

alterar as saldas, considerando: 

17.1 - Que a facilidade poderá se manter iqual: 

Por que? 

17.2 - Que a facilidade poderá diminuir: 

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	facilidade 
facilidade 	 total 

--:, ,_ 	3 	4 	5 
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Por que? 

17.3 - Que a facilidade poderá aumentar: 

nenhuma 	I 	I 	1 	I 	r , 	I 	facilidade 
facilidade 	 total 

1 	.7., 	3 	4 	5 

Por que? 

nenhuma 	I 	I 	1 	T 4 	 1 	I 	toda 
facilidade -----+----+-----!-----+----+ facilidade 

2 	3 	4 	5 , 

18 - E menos de 1% o percentual de erros existente sobre as 

saldas emitidas pelo sistema, quer sejam relatórios, telas 

de vídeo ou outro meio. 

Relacione o percentual de erros existente sobre as saldas 

a serem emitidas pelo sistema, considerando: 

18.1 - Oue o percentual poderá se manter igual: 

Por que? 

18.2 - Que o percentual poderá diminuir: 
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de erros existente. 

Por que? 

18.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

de erros existente. 

Por que? 

19 - O percentual de utilização dos diversos tipos de saídas do 

sistema e distribuído em 2O de relatórios, 70% de telas de 

vídeo e 10% de arquivos maanëticos. 

Identifique o percentual que definirá o grau de utilização 

dos diversos tipos de saldas, considerando: 

19.1 - Que o percentual poderá se manter igual: 

Por que? 

19.2 - Que o percentual poderá diminuir: 
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+ + 	 + 
I 	 SAIDAS 	 I :',./. USO 	I 
+ + 	 + 
I 	 I 	 I 
I relatórios 	 , 1. 	 1 
+ 	 + 	 + 

T 	 I 	 I 
1 telas de viaeo 	 I 	 I 
+ 	 + 	 + 

I 	 I 
3 l' c.  u i v,  o -5 IA 3 a ri ■?1.-.. 1 c o '5 	 1 
	 + 

Por 

19.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

+ 1- 	 + 
I 	 SAIDAS 	 I 'X. USO 	I 
	 + 	 + 

I 	 I 	 I 
I relatórios 	 I 	 I 
	 + 	 + 

1 	 1 1 	 I 
I telas de video 	 I 	 I 
+ 	 + 	 + 
1 	 I 	 I 
1 arquivos magnéticos 	 1 	 I 
+ 	 + 	 + 

Por aue? 

RECURSOS 

20 - A configuração aos equipamentos existentes para uso do 

sistema é: 
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+ 
I 
+ 

EQUIPAMENTOS 
+ 
I 
+ 

+ 
QUANTID 	I 

+ 
I unidade 	central 	de 	Processam. I 2 	I 
+ - 
I disco 	magnético 2 
+ . + 
1 impressora 	local 1 1 	I 
, 

1 impressora 	remota 
+ 
I 

+ 
-7, 	I 

+ . 
1 controladora 	ae 	terminais I 1 	1 
+ + + 
I terminais 	de 	video I 9 	I 
+  	+ + 
I microcomputador 	- 	8 bits I 7 	I 
+ + + 
I microcomputador 	- 	16 bits I 30 	I 
+ + 
I microcomputador 	- 32 bits I .7, 	I 
+  	 . 	 + 

Indique 	a 	futura 	configuração 	dos 	equipamentos, 

considerando: 

20.1 - Que a configuração poderá se manter igual: 

Por que? 

20.2 - Que a configuração poderá decrescer: 

+- 	 , 	 + 
-I- 	E G 1J-4. P A M-E N 	9-8 	-1--99AN?-1-9-4- 
I unidade central de processam. 	1 	 I 
+ 	 + 	 + 
I disco magnético 	 I 	 I 

1 fita magnética 

 

	 4-  

1 

I impressora local 

 

I impressora remota 

I controladora de terminais 
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I 	EQUIPAMENTOS 	I QUANTID I 
+ + 	 + 
I terminais de video 	 I 	 I 
+ + 	... 
I microcomputacor - 8 bits 	I 	 I 
+ + 	 + 
I microcomputador - 16 bits 	I 	 I 
+ + 
I microcomputaaor - 32 bits 	I 	 I 
+ + 	 + 

Por aue? 

'0.3 - Que a confiaurac 

- 

!ciderã aumentar 

EQUIPAMENTOS 
	

I OUANTID I 

I unidade centrai de processam. 

I disco maanético 
+ + 	 + 

I pita maanética 	 I 	 T 
à 

+ 	 + 	 + 

I impressora local 	 I 	 I 
+ + 	 + 
I impressora remota 	 1 	 I 
+ + 
I controladora de terminais 	I 	 I 
+ + 	 + 
I terminais de video 	 I 	 I 
+ + 	 + 
I microcomputador - 8 bits 	I 	 I 
+ + 	 + 
I microcomputador - 16 bits 	I 	 I 
+ + 	 + 
I microcomputador - 32 bits 	I 	 I 
+ + 

Por que? 
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21 - Os softwares básicos mais utilizados pelo sistema são o 

ASSEMBLER, SOADA, DOS, XENIX e dBASE. 

Identifique os softwares a serem utilizados pelo sistema, 

considerando: 

21.1 - Que a quantidade de software se manterá igual: 

Por que? 

21.2 - Que a quantidade de software poderá reduzir: 

Por que? 

21.3 - Que a dusntidadP de softwsre poderá aumentar: 

Por que? 

22 - Os programas são escritos, em 90% dos casos, com linguagens 

de quarta geração, sendo que os restantes 10% são elaborados 

em linquadem de segunda geração. 

Identifique 	as 	linguagens de programação 	que 	serão 

utilizadas, considerando: 

22.1 - Que o percentual de uso das linguagens continuará o mesmo: 
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Pnr que  

22.3 - Oue á quantidade de software poderá aumentar em 100% para 

as linquadens de prodrmácão de quarta geração. 

Por que? 

23 - Os usuarios 	estão um pouco satisfeitos, em relação ao 

treinamento dado para uso do sistema. 

Identifique = nivel de satisfação que poderão ter os 

usuários, considerando: 

23.1 - Que o nivel poderá se manter igual: 

Por que? 

23.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

insatisfatório 	I 	I 	I 	1 	1 	I 	satisfatório 

3 	4 	5 

Por que? 
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23.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

insatisfatorlo 
	 I stisfatório 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

24 	- O número de empregados envolvidos com o sistema 	é 100, 	sendo 

aue 	a 	relação 	(percentual) 	entre 	o 	número total 	de 

empregados da 	empresa 	é de 	1 	entre 	108 empregados 

no 	sistema. 

trabalham 

Identifique 	a 	futura 	relação 	(percentual) 	entre 

total 	de empregados 	da 	empresa, 	considerando: 

o 	número 

24.1 - 	Que 	o 	percentual 	poderá 	se manter 	igual: 

Por 	que? 

24.2 - 	Que 	o 	percentual 	poderá 	diminuir: 

For 	que 

INSTRUMENTO DE APLICAÇA0 - CENARIO DE 1993 	 Fl. 27 



24.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

Por que-- 

usuários 	estão insatisfeitos em relação ao uso de 

ferramentas de aumento de produtividade. 

Identifiaue o  nivP1 de satisfação que os usuários poderãn 

ter, considerando: 

25.1 - Que a insatisfação poderá continuar: 

Por que? 

25.2 - Que a insatisfação poderá aumentar: 

insatisfatório 	I 	I 	1 	1 	1 	I 	satisfatório 

2 	3 	4 	5 

Por ruPT.  

25.3 - Que a insatisfação poderá diminuir: 
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insatisfatOrio 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	satisfatório 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

- E cuase inexistente a descentralização aos recursos de 

processamento eletrônico de dados do sistema. 

Determine 	o 	grau 	que 	poderá 	ser 	utilizado 	para 

aPsrentralização dos recursos, considerando: 

- OuP o 	:ocera se ,Aanter igual: 

26.2 - Que o grau poderá diminuir: 

I 	total 

1 	2 3 	4 

Por que? 

26.3 - Que o grau poderá aumentar: 
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inexistente 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	total 

1 	2 	L 	4 	5 

Por Que? 

PROCESSOS 

27 - O Subsistema de Operação possui 9O da manutenção total que 

ocorre nos :Processos e programas, sendo que os demais 

subsistemas tem somados 10% do restante. 

Determine o percentual de manutenção que poderá ocorrer, 

considerando: 

27.1 - Que o :)ercentual poderá se manter igual: 

Por que? 

27.2 - Que o percentual poderã diminuir: 

+ + 	 + 
I 	 SUBSISTEMAS 	 I 	7. 	I 
+ + 
I Execução da Operação 	 I 	 I 
, + 	 + 
I Programação 	 I 	 I 
+ + 	 + 
1 Pós-despacho da Operação 	I 	 I 
	 + 

Por que? 
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27.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

	 + 
I 	 SUBSISTEMAS 	 I 	% 	I 
+ + 	 + 
I Execução da Operação 	 I 	 I 
+ + 	 + 
I Programação 	 I 	 I 
+ + 	 + 
I Pós-despacho da Ooeração 	 T 

á 	 1 
+ + 	  

For que,  

28 - Existe pouca flexibilidade para alteração dos programas do 

sistema. 

Identifique o grau de flexibilidade a ser exigido para 

alteração dos programas, considerando: 

28.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que? 

28.2 - Que o grau poderá diminuir: 

nenhuma 	1 	1 	1 	I 	I 	1 	muita 
flexibilidade 	 flexibilidade 

2 	' - „D 	4 	5 
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Por que? 

- Que o grau pocers aumentar: 

nenhuma muita 

4 

Por que? 

29 - O ,.., ru!..--mento realizado no sistema é 60Z interativo 	(on- 

line) e 40% Pm lotes (patch). 

Determine 3 caracteristica maior de processamento e o seu 

percentual relativo. considerando: 

29.1 - Que o percentual poderá se manter igual: 

Por que? 

2 - Que c percentual ppcers 

+ 	 + 	+ 	 + 
% batch 	! 	 ! 	1 	 ! 	% interativo 

+ 	 + 	+ 	+ 

Por cue? 
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29.3 - Que o DPro- Pntual dodera aumentar: 

% oatcn interativo 

Por nuP? 

NECESSIDADES 

- Os usuàrios estão satisfeitos com o nivel de atendimento das 

nPrPPPidades do sistema. 

IdPfltifique n dra! oe P,atisfação cuP o sistema conseguirá 

atindir, considerando: 

30.1 - Que o creu .r)odera se manter ioual: 

Por que; 

.2 - UuP ii  Qrau poderá diminuir: 

inst ,sfator,o 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	satisfatório 

4 	5 

Por cue? 
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30.3 - Giue n grau oodera aumentar: 

insatisfatbrio 	 I 	satisfatório 

5 

Por que? 

31 - A Mais alta prioridade para desenvolvimento de novas funções 

e dada para o subsistema de P,')s-operação, sendo seguido do 

Subsistema de Programação e, lodo após, Subsistema de 

Execução. 

Determine as prioridades futuras para desenvolvimento de 

novas funções cos subsistemas, considerando: 

31.1 - Que a prioridade poderá se manter igual: 

Por que? 

31.2 - Uue a prioridade poderá se modificar: 

Como? 
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32 - As necessidades atuais, apresentadas pelo uso do sistema, 

SãcD: 

Si dados em tempo real, distibuídos Ci3r3 os USUárlOS; 

b) aP=.Pnvnivimento de novos aplicativos; 

c) incremento da coleta de dados do sistema. 

Relacione as cárencias iuturas a serem apresentac4 3.s 	pelo 

uso do sistema, considerando: 

32.1 - Que as carencia;=, poderão se manter igual: 

Por q 

S2.2 - Que as carencias poderão se modificar: 

Por que? 

AVALIAÇA0 

33 - s usuários-  acreditam que OS dados, processados 	pelo 

sistema, são bem confiáveis. 

Icentificue 	grau de 	confiabilidade que os usuários 

poderão ter nos dados processados, considerando: 

,,.1 - Que o grau poderá se manter 1QU31: 

Por que? 
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- 	grau 	podera 	aiminuir: 

inconfiavel 	1 	I 	 I 
+- 

I 	I 
-+ 

muito 
confiável 

1 	2 	3 4 	5 

33.3 - 	CluP 	o 	grau 	poderá 	aumentar: 

inconfiavel 	1 	1 	1 1 muito 
confiavel 

3 4 	5 

Por 	que? 

34 	- E 	menos 	oe 	o 	nivP1 	de 	erros 	Que 

existente 	produz. 

a 	execução do 	sistema 

Determine 	o 	percentual 	de 	erros 	que 

no 	futuro 	prOiJuzirá, 	considerando: 

a 	execução Co 	sistema 

34.1 - 	Que 	o 	oProentual 	podera 	se 	manter 	igual: 

For que'; 
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34.2 - Que c percentual poderá diminuir: 

For que? 

34.2 - Que  o percentual poderá aumentar: 

Por que 

35 - E pequeno o grau de segurança que o sistema possui para 

bloquear acesso aos dados de pessoas não autorizadas. 

Identifique o grau de segurança que o sistema deverá possuir 

para bloquear acesso aos dados de pessoas não autorizadas, 

considerando: 

35.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que' 

35.2 - Que o grau poderá diminuir: 

nenhum 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	total 

1 	3 	4 	5 
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Por cuP? 

35.3 - Que o grau poderá aumentar: 

nenhum 	I 	I 	I 	1 	1 	1 	total 

3 4 

Por cue? 

3ó 	E razoável o nivel de segurança dos procedimentos existentes 

para recuperação dos dados do sistema, em caso de sinistros 

com o equipamento de processamento eletrônico de dados. 

Determine o nível de segurança que será necessário aos 

procedimentos, considerando: 

3e.1 - Que o nivel poderá se manter igual: 

Por que? 

36.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

nenhum 	1 	1 	I 	1 	1 	1 	alto 

1 	2 	3 	4 	5 
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Por que? 

36.3 - Que o nivel Poderá aumentar: 

nenhum 	 I alto 

1 
	

3 	4 

Por cHP? 

37 - E alto o grau de exatidão dos resultados que o sistema atual 

proporciona ao processar os seus dados. 

Determine o grau de exatidão dos resultados que o sistema 

deverá proporcionar ao processar os seus dados, considerando: 

37.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que? 

37.2 - Que o grau poderá diminuir: 

nenhum 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	total 

1 	2 	3 	4 	5 
Por que? 
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37.3 - Que o grau poderá aumentar: 

nenhum 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	total 

1 	2 	3 	4 	5 

Por oue? 

38 - A integridade dos arquivos no sistema atual é pequena. 

Determine o grau de integridade que os arquivos deverão ter 

no futuro sistema, considerando: 

38.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que? 

38.2 - Que o grau poderá diminuir: 

nenhum 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	alto 

1 	2 	3 	4 	5 
Por que? 

38.3 - Que o grau poderá aumentar: 
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nenhum 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	alto 

1 	2 	3 	4 

Por cue? 

29 - Não existe hoje a necessidade de atualização dos manuais 

existentes no sistema. 

Identifique a periodicidade com que os manuais no sistema 

deverão ser atualizados, considerando: 

39.1 - Que a Periodicidade poderá se manter igual: 

Por qi,P? 

39.2 - Que a periodicidade poderá se modificar: 

nenhuma 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	alta 

1 	2 	3 	4 	5 

Por aue? 

40 - A documentação do sistema ( manuais do sistema, pastas 
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individuais de prodramas, manuais do usuário, manual de 

operação e de controle de qualidade) tem um bom z7-steúdo. 

Determine o nivel de documentação necessário no futuro ao 

sistema 	manuais do sistema, pastas individuais 	de 

programas, manuais do usuário, manual de operação e de 

controle de qualidade), em relação ao seu conteúdo e a sua 

metodologia de desenvolvimento, considerando: 

40.1 - Que o nível poderá se manter igual: 

• Por que? 

40.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

inapropriado 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	muito 
+----+----+----4-----+----+ apropriado 

-7 	-, 	4 	5 -, 

Por oue? 

40.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

inapropriado 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	muito 
+----+----+----+----+----+ apropriado 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 
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- E peaueno 	controle dos melhoramentos e das mudanças 

..-!''Ptuados no sistPma. 

Determine 1:1 nivel de controle dos melhoramentos e das 

mudancas a serem efetuada no sistema. considerandn: 

41.1 - OuP o nivel poderá se manter igual: 

Pnr nuP? 

- Que o nivP1 poderá diminuir: 

+----+-- 

ba ixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	alto 

1 	2 4 	5 

Por que? 

41.3 - Que o nivei poderá aumentar: 

baixo 
	 I 	alto 

1 	E 	:3 	4 

Por Que? 
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TECNOLOGIA 

42 - E alto o nivel de disponibilidade do equipamento 	de 

processamento eletrônico de dados, durante o periodo de 

execução do sistema. 

Identifique o nivel de disponibilidade necessário para o 

equipamento de processamento eletrônico de dados, 

considerando: 

- DuP o nivel :ooere se manter igua 

42.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

D31X0 	1 1 	1 	1 	1 	I 	alto 

1 4 

Por que? 

42.3 - Que o nível poderá aumentar: 

baixo 	1 	1 	I 	1 	1 	I 	alto 

1 3 	4 

Por que? 
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43 - A 	atualização 
	

(modernização) 	dos 	equipamentos 	de 

processamento eletrônico de dados, usados na execução do 

sistema, é considerada baixa. 

Identifique o grau 	de atualização dos equipamentos de 

processamento eletrônico de dados a serem usados na execução 

ao sistema, considerando: 

43.1 - Que o nivel poderá se manter igual= 

Por que? 

4?.2 - Que o nível poderá diminuir: 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	alto 

1 4 	5 

Por que? 

43.3 - Que o nível poderá aumentar: 

baixo 	I 	 I 	I • 	I 	I 	alto 

1 3 	4 	5 

Por que? 
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44 - Os fatores que impedem o sistema alcançar o estado da arte 

em termos de tecnologia são: 

a) os recursos financeiros destinados pela CEEI; 

b) as limitaçõP=. de importação feitas pela 	Secretaria 

Especial de Informática - SEI; 

c) as 	restrições 	do Instituto Nacional 	de 	Proteção 

Industrial; 

Estabeleça 	os fatores que poderão impedir o 	sistema 

alcançar 	o estado da arte em termos de 	tecnologia, 

considerando: 

44.1 - Que os fatores poderão continuar os mesmos: 

P nr nuP? 

44.2 - Que os fatores poderão diminuir: 

Como? 

44.3 - Que os fatores poderão aumentar: 

Como? 

INSTRUMENTO DE APLICAçA0 - CENARIO DE 1993 	 Fl. 46 



45 - A orientação utilizada no desenvolvimento do sistema atual é 

por menus, pesquisas dos dados pelos usuários e geração de 

relatórios. 

Determine 	a 	orientação 	a 	ser 	utilizada 	para 	o 

desenvolvimento do sistema, considerando: 

45.1 - Que a orientação poderá se manter igual: 

Por que? 

45.2 - Que a orientação poderá se modificar: 

por menus somente 

por menus e pesquisas dos dados pelos usuários 

por menus, pesquisas dos dados pelos usuários e 

geração de relatórios 

Por cue? 

Y'" 

46 - E 	baixo o grau de atualização das 	metodologias 	de 

desenvolvimento usadas na concepção dos subsistemas 	e 

programas do sistema. 

Identifique o grau 	de atualização das metodologias de 

desenvolvimento de sistemas a serem usadas na concepção dos 

subsistemas e programas do sistema, considerando: 
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46.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por aue? 

46.2 - Que o grau poderá diminuir: 

baixo 
	 I 	alto 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

.3 - Que o grau poderá aumentar: 

baixo 	1 	1 	1 
	

1 	alto 

1 	 3 	4 	5 

Por que? 

AMBIENTE 

47 - E razoável o grau de satisfação dos usuários, em relação ao 

que o sistema realiza. 

Identifique o grau de satisfação dos usuários em relação ao 

que o sistema poderá realizar, considerando: 
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47.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que? 

47.2 - Que o grau poderá diminuir: 

insatisfeito 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	muito 

3 	4 	5 

Por 

47.3 - Que o grau poderá aumentar: 

insatisfeito 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	muito 

3 	4 	5 

Por que? 

48 - O sistema está sujeito mudanças ocorridas no meio externo 

(leis, governo, rotinas externas, etc.). 

Identifique o nivel de influéncia que o sistema poderá estar 

sujeito pelas mudanças ocorridas no meio externo (leis, 

governo, rotinas externas, etc.), considerando: 

48.1 - Que o nivel poderá se manter igual: 
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Por que? 

48.2 - Uue o nivel poderá diminuir: 

ó31X0 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	alto 

1 4 

Por que? 

48.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	alto 

1 3 	4 	5 

Por que? 

- E pequeno o entendimento que os usuários tem do sistema 

implantado no computador. 

Identifique o nivel de entendimento que os usuários poderão 

ter do sistema implantado no computador, considerando: 

49.1 - Que o nível poderá se manter igual: 

Por que? 
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49.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

baixo 1 	1 	1 	I 	alto 

4 	5 

Por que? 

49.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

baixo 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	alto 

1 	2 	 4 

Por que? 

50 - E DOUC3 a influência do sistema nos planos gerados na 

empresa. 

Determine o grau de influência que o sistema poderá ter nos 

planos gerados na empresa, considerando: 

50.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que? 
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50.2 - Que o grau poderá-  diminuir: 

nenhum 	I 	I 	I 	1 	I 	I 	total 

1 	2 	3 	4 

For que? 

50.3 - Que o grau poderá aumentar: 

nenhum 
	

I 	total 

1 	 3 	4 	5 

Por que? 

51 - O atendimento das necessidades externas á empresa (governo, 

iniciativa privada, etc.), pelo sistema, é pequena. 

Determine o nivel de atendimento das futuras necessidades 

externas da empresa (governo, iniciativa privada, etc.) que 

o sistema produzirá, considerando: 

51.1 - Que o nivel poderá se manter igual: 

Por que? 

51.2 - Que o nivel poderá diminuir: 
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baixo 	I 	I 	1 	1 	1 	I 	alto 

1 	2 	:3 	4 	5 

Por que? 

51.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

baixo 	T 	I 	1 	1 	1 	1 	alto 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

52 - A 	qualidade do serviço prestado pelo 	fornecedor 	do 

equipamento é baixa. 

Determine o nivel de serviço que deverá ser prestado pelo 

fornecedor do equipamento, considerando: 

52.1 - Que o nivel poderá se manter igual: 

Por que? 

52.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

baixo 	i 	I 	I 	I 	I 	I 	alto 
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Por cue? 

52.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

baixo 
	

I • 	 I 	alto 

1 
	

3 	4 	5 

Por due? 
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Anexo 8 - Inetrumento de Aplicação do Método - Estruturação 

de Trajetórias - Cenário Provável em 1997 

O Instrumento de Aplicação do Método 

Estruturação de Trajetórias - Cenário Provável em 1997 foi 

estruturado após a configuração do cenário de 1993, tendo a 

finalidade de identificar a cena provável do sistema de 

informação em estudo. Esse instrumento foi aplicado para se 

estabelecer o cenário de chegada, ou seja o cenário final de 

1997. Esse instrumento pode ser visto a seguir. 



Lnu RIU ;.:~HuL 1-.Ju 
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A CONSTRUÇÁO DE CENÁRIOS NO PLANEJAMENTO 

DE LONGO PRAZO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAD 

EM EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA 

INSTRUMENTO DE APLICAV40 DO METODO 

ESTRUTURA;n0 DE TRAjETORIAS 

CEMARIO movnvEL EM 1997 

Porto Aleore, Maio de ii..:*".,",",() 



DIAGNOSTICO 

C. I 	 j 	 t f 	i 	I" 

05 	elementos lu. oe `nrorma ~~io 	em 

ccnas !.'Ara o ano de 1997 

respostas  das 

cenarlo. 

conrzguram 

n(S) quauro as soluçnes 	provavels 

encontradas 	para ns problemas 	detectados:: 

- Identl-rlque no eocontraoas 

para resolver de Torma 	 problemas detectados 

1.0 - Identifique no quadro abalxo, soluções encontradas 

para resolver de forma mais CO 01.10 orovavel 05 problemas 

detectados 
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- Identifique o mraivo que poderia manter a t_ovr,,pondr:-.Thcia 

atual do 	 no ano 	 supondo  que 

será provável ou mais do que provável e que a reIaL::Xo 

objetivos serâ to forte. 

2.02 - Identifique o grau e o motivo que poderia modificar a 

correspondCncia atual do SiSti.Y.M,E,, no ano de 199/, supondo 

nue o cenario serâ pessimista j).05 

objetivos nãO será táb -forte. 

Cen ~ rio pessimista 

Por quá? 

baixo 

I 	1: 	T. 	i. 	.i: 	.i. 
; 

1 	2 	 1 	,..., 
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ORGANIZAÇAD 

motivo principal que poderia 

manuten00 do uso dos sottiAares atuais pelo sistema:: 

:1.02 - Identifique 	o 	motivo pri nC l p tl 
	

poderia 	levar 

a utilização de outros softiAares peio sistema:: 

4 - Identifique o percentual e os motivos da integro entre os 

dados dos diversos subsistemas, considerando: 

4.01 - Que o nível de integra0o permaneça igual ao 	 Por 

que 

4.02 - Que o nlvel de intedraçO nove em Lel.ace ao atuai. 

A = mais de 

C = entre 	e 49% 

:,,: entre 50 e 79% 
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: 

--+----+----+ 

Execução  da Uperac~o 

; 

Pós-despacho dá Onerc.:fke 

Por di kr) 

- Que o nivel de intedráçâo melhore riáçãO ao atual' como 

ficaria? 

A 	11.1i5 de 	 B = entre 50 e 

C = entre ..^30 e 49% 

+-----_---------------------------'----+----+----+----+ 

SUBSISTEMAS 	 A ; 	 ; D ; 
+ 

: Execução dá Oper4.ão 	 , 

+ 	 : 	-:. 	+ 	: 	,, 
: PrográmaçO 	 , 
+---------------------------------+----+----+----+----+  
: Pós-despcho dá Operáço 	 . : 	. 

Por quO? 

5 - Identifique o nível de deciso da empresa onde poderá ser 

instalado o fórum, caso: 

INS4RUMENTO DE AULICci:J CFW-JRTO PROWY,IEL DE 19.'7.7 	Fl. 4 



- A smti.Aaçáo 	 mude para 

nivcil cstratégico 

) 

) 

Justifique: 

6 - 1uentifique 	o 	tipo 	Oe 
	

Se I' 

- Que possa ccorrer alguma modiilcaço 

1:11.a. c...:(1) (10 	 L. 	'7"1. C 

centralizado 

) descentralizado 

) distr.0uído 

Por quO? 
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6.02 - Que possa ocorrer alguma modificação e que melhore 

situa0o do sistema. Como ficaria? 

) centralizado 

) descentralizado 

) distribuído 

Por quO? 

ENTRADAS 

7 - Identifique o nivel de adequação das entradas, considerando:: 

7.01 - Que o nivel poderá se manter igual ao atual:: 

Por quO? 

7.02 - Que o nivel poderá diminuir:: 

.§- 

baixo 	:I: 	:I: 	1: 	:I: 	:I: 	I 	alto 
+----+----+----+----+----+   

1 	2 	3 	4 	':::, 
Por quO? 
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.7.03 - Que o nivel poderá aumentar: 

+ 	.: 	+ 	: 	+ 

	

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	i alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	,ft 	5 

Por que? 

8 - Identifique a nova rela0o entre o volume de tarefas manuais 

e as automatizadas, considerando:: 

8.01 - Que a relaçao poderá se manter igual:: 

Por que? 

8.02 - Que a rela0o poderá diminuir:: 

pouco 	+----+----+----+----+----+  muito 

	

elevado 	I 	1 	I 	I 	I 	I elevado 
+----+----+----+----+----+  

.1. 	2 	3 	4 	5 

Por que? 
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.8.03 - Que a relação poderá aumentar: 

	

p,...,uco 	+----+----+----+----+----+ muito 

	

elevado 	1 	I 	i 	I 	I 	I elevado 
+----+----+----+----+----+ 

	

 
1 	2 	3 	4 	!.:.', 

Por que? 

9 - identifique o nível de erros do sistema, considerando: 

9.01 - Que o nlvel poderá se manter igual: 

Por que? 

9.02 - Que o nivel poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+ 

pequeno 	I 	I 	I 	i 	1 	I grande 
+----+----+----+----+----+ 

	

 
1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 
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9.03 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 
pequeno 	1 	I 	I 	I 	'1 	1 grande 

+----+----+----+----+----+ 

	

1 	2 	 4 	5 

Por que? 

10 - Identifique o volume de tempo a ser gasto com os documentos, 

considerando..; 

10.1 - Que o nível .poderá se manter igual: 

For que? 

10.2 - Que o •nivel poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+ 

baixo 	..r. 	..i: 	..r. 	1 	I 	1 	al to 
+----+----+----+----+----+ 

	

 
1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

INSTRUMENTO DE APLICAWM - CENARIO PROVAVEL DE 1997 	Fl. 9 



. 10.3 - Que o nível poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 

+----+----+----+----+----+ 
:I. 	2 	3 	4 	5 

Por quO? 

11 - Identifique a qualidade dos documentos que servirãb de 

entrada no sistema, considerando:: 

11.1 - Que a qualidade poderá se manter igual:: 

Por quO? 

11.2 - Que a qualidade poderá diminuir:: 

	

+ 	.1" 	4 	 4 	+ 

péssima 	I 	I 	I 	I 	I 	I ótima 
4 

2 	3 	4 	5 
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. 11.3 - Que a qualidade poderá aumentar: 

pésima 

Por que? 

.4. 	 4. 

:;: 	:r 	:I: 	ótima 

2.: 

12 - Identifique 	o 	grau de faLilidadii- que 	servira 	para 

modificação dos documentos, considerando: 

12.1 - Que a facilidade poderá se manter igual: 

Por quO? 

12.2 - Que a facilidade poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  

nenhuma 	I 	I 	1 	I 	I 	I facilidade 
facilidade 	4 	+ 	 A 	+ 	4. 	total 

1 	2 	3 	.4 	5 

Por quO? 
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. 12.3 - Que a facilidade poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
nenhuma 	1 	I 	I 	I 	I 	1 facilidade 

facilidade 	 + 	.-.. 	+ 	+ 	total 
1 	2 	3 	4 	!.', 

Por que? 

SAIDAS 

13 - Identifique o grau de adequação das saídas a forma como será 

utilizada pelo usuário, considerando: 

13.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

13.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

insuficiente 	I 	I 	I 	I 	I 	I suficiente 
+----+----+----+----+----+  

1 	. 2 	3 	4 	,,, 

Por que? 
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13.3 - Que o grau poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+ 

insuficiente 	I 	I 	I 	I 	-I 	I suficiente 
+----+----+----+----+----+ 

:I. 	2 	3 	4 	!.:.:, 

Por quO? 

14 - Determine o percentual de volume de relatórios a ser emitido 

pelo sistema, comparando ao volume de relatórios emitidos 

pelos demais sistemas, considerando: 

14.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por quO? 

14.2 - Que o percentual poderá diminuir: 

% relatórios do sistema 

% relatórios dos outros sistemas 

Por quO? 
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. 14.3 - Que o percentual poderá aumentar:: 

% relatórios do sistema 

% relatórios 'dos outros sistemas 

Por que? 

15 - Determine o tempo de resposta (nível e valor) da pesquisa 

a ser feita sobre o(s) banco(s) de dados, considerando 

15.1 - Que o tempo de resposta poderá se manter igual:: 

Por que? 

15.2 - Que o tempo de resposta poderá diminuir:: 

Nivel 	+----+----+----+----+----+  nível 
baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	1 alto 

+----+----+----+----+----+  
1 	2 	:::.i 	(I. 

Valor ............ 	 segundos. 

Por que? 

INSTRUMENTO DL (1-d_IuM;;P0 
	

CENÁRIO PROVÁVEL DE 1997 	Fl. 14 



15.3 - Que o tempo de resposta poderá aumentare. 

	

Nlvel 	+----+----+----+----+----+  nível 

	

baixo 	I 	I 	1 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+ 

	

 

1. 	2 	3 	4 -I. 	!.:.:, 

Valor uluonnonour.0 	 segundos. 

Por que? 

16 - Identifique o grau de facilidade que os usuários terão para 

acessar os dados armazenados, considerando: 

16.1 - Que a facilidade poderá se manter iguale 

Por que? 

16.2 - Que a facilidade poderá diminuir: 

+----+----+----+-,--+----+ 
nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I facilidade 

	

facilidade 	+----+----+----+----+----+ 	total 

	

1. 	2 	3 	4 	5 

Por que? 
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16.3 - Que a facilidade poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 
nenhuma 	I 	I 	1 	I 	I 	1 facilidade 

facilidade 	+----+----+----+----+----+ 	total 

	

I 	2 ,... 	, ...) 	4 	5 

Por que? 

17 - Identifique o grau de facilidade que os usuários terão para 

alterar as saídas, considerando: 

17.1 - Que a facilidade poderá se manter igual: 

Por que? 

17.2 - Que a facilidade poderá diminuir: 

4 

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	*I facilidade 

	

facilidade 	4 

	

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 
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17.3 - Que a facilidade poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  

nenhuma 	I 	I 	I 	1 	I 	I facilidade 

	

facilidade 	+----+----+----+----+----+ 	tOt.iitl 
1 	2 	3 	4 	5 

Por quO? 

+----+----+----+----+----+ 

	

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	1 	I toda 

	

............................................................................. 4..................4f 	+ 	+ 	4 	+ 	facilidade 
1 	2 	3 	4 	5 

18 - Relacione o percentual de erros existente sobre as saídas 

a serem emitidas pelo sistema, considerando:: 

18.1 - Que o percentual poderá se manter iguale 

Por quÚ? 

18.2 - Que o percentual poderá diminuir: 

% de erros existente. 

Por quO? 
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. 18.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

% de erros existente. 

Por quC? 

19 - Identifique o percentual que definirá o grau de utilização 

dos diversos tipos de saídas, considerando: 

19.1 - Que o percentual poderá se manter igual: 

19.2 - Que o percentual poderá diminuir: 

+' 	 +. - 
I 	 S A I D l'.) S 	 I % USO 	I 
+- 	• 	 i 	 + 

I relatórios 
+---------------------------------+---------+  
I 	 I 	 I 
I telas de vídeo 	 I 	 I 
+ 
I 	 I 	 I 
I arquivos magnéticos 	 I 	 I 
+---------------------------------+---------+ 

Por quO? 
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19.3 - Que o percentual poderá aumentar:: 

+---------------------------------+---------+  
.1. 	 :".3 	A 	:1: 	1) 	A 	!:.::: 	 1: 	:';', 	l..51::1 	1: 
+---------------------------------+---------+ 

.1. 	 .i. 	 .1. 

.1. relatórios 	 :1 	 .1. 
+---------------------------------+---------+ 

I 	 .1. 	 "S. 
.1. 	1:.(•::...i. :AIS 	Cie.? 	kl 14:1 (ei.:".1 	 j. 	 .1 
+---------------------------------+---------+ 

3. 	 "S. 	 :). 
.i. arquivos magnéticos 	 :i. 	 I 

.(.. 	 -+. 

Por que? 

RECURSOS 

20 - Indique 	a 	futura 	configuração 	dos 	equipamentos, 

considerando: 

20.1 - Que a configuração poderá se manter igual: 

Por que? 

1 
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.20.2 - Que a configuração poderá decrescer',.. 

+---------------------------------+---------+  
I 	EQUIPAMENTOS 	1 QUAMID I 
+---------------------------------+---------+ 

I unidade central de processam. 	, J. 	 I 
+---------------------------------+---------+  
I disco magnético I 1 
+---------------------------------+---------+  
1 fita magnética I I 
+---------------------------------+---------+  
I impressora local 	 I 	 I 
+---------------------------------+---------+  
I impressora remota 	 I 	 I 

+ 
I controladora de terminais 	I 	 I 
+---------------------------------+---------+  

I terminais de vídeo 	 1 	 I 
+---------------------------------+---------+  
1 microcomputador - 8 bits 	1 	 I 
+---------------------------------+---------+  

1 microcomputador - 16 bits 	' i 	 1 
+---------------------------------+---------+  
I microcomputador - 32 bits 	I 	 I 
+---------------------------------+---------+ 

Por que? 

20.3 - Que a configuração poderá aumentar:: 

4 
EQUIPAMENTOS 	I QUANTID I 

unidade central de processam. 
4 

I disco magnético 
+---------------------------------+---------+  
I fita magnética 
+ 
I impressora local 

+ 
impressora remota 

I controladora de terminais 
+ 
I terminais de vídeo 

.4. 
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+---------------------------------+---------+ 

I 	EQUIPAMENTOS 	I QUANTID 1 
+---------------------------------+---------+  

I microcomputador - 8 bits 	I 	 I 
4 	 t- 	 : 

I microcomputador - 16 bits 	1 	 I 
+---------------------------------+---------+  

I microcomputador - 32 bits 	J. 	 I 
+---------------------------------+---------+ 

21 - Identifique 	as 	linguagens de programação 	que 	serão 

utilizadas, considerando:: 

21.1 - Que o percentual de uso das linguagens continuará o mesmo:: 

Por quO? 

21.3 - Que a quantidade de software poderá aumentar em 100% para 

as linguagens de progrmação de quarta geração. 

Por quO? 

- Identifique o nível de satisfação que poderão ter os 

usuários, considerando: 
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.22.1 - Que o nível poderá se manter igual: 

Por que? 

22.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+ 

insatisfatório I 	I 	1 	I 	1 	1 satisfatório 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	q 	5 

Por que? 

22.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

insatisfatório I 	*I 	I 	I 	1 	1 satisfatório 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	,q 

Por que? 

- Identifique a futura relaço (percentual) entre o número 

total de empregados da empresa, considerando: 

23.1 - Que o percentual poderá se manter igual: 

Por que? 
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23.2 - Que o percentual poderá diminuir: 

Por que? 

23.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

Por que? 

24 	Identifique o nível de satisfa0o que os usuários poderão 

ter, considerando: 

24.1 - Que a insatisfação poderá continuar: 

Por que? 

24.2 - Que a insatisfação poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

insatisfatório I 	I 	I 	1 	I 	I satisfatório 
+----+----+----+----+----+ 

.1. 	2 	3 	.I 	,..:.:. 
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Por que? 

24.3 - Que a insatisfação poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 

insatisfatório I 	I 	I 	I 	I 	I satisfatório 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

25 - Determine 	o 	grau 	que 	poderá 	ser 	utilizado 	para 

descentralização dos recursos, considerando: 

25.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que? 

25.2 - Que o grau poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  

inexistente 	I 	I 	I 	I 	I 	I total 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	!.:.:, 

Por que? 
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25.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  
inexistente 	:1: 	:I: 	I 	I 	:I: 	:I: 	-1.-.otc.:-..11. 

+----+----+----+----+----+ 
1 	2 	......? 	4 

Por que? 

PROCESSOS 

26 - Determine o percentual de manutenção que poderá ocorrer, 

considerando: 

26.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por que? 

26.2 - Que o percentual poderá diminuir: 

+---------------------------------+---------+  
1 	 SUBSISTEMAS 	 I 	% 	I 
+---------------------------------+---------+  
I Execução da Operação 	 1 	 I 
+---------------------------------+---------+  
1 Programação 	 I• 	 I 
+---------------------------------+---------+  
I Pós-despacho da Operação 	1 	 1 
4 	 -4- 	 4 
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Por que? 

26.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

+---------------------------------+---------+ 
T. 	 SUBSISTEMAS 	 I 	'X, 	I 
+ 	 r. 	 -+ 
I Execu0o da OperaçãO 	 1 	 I 
+---------------------------------+---------+  
1 Programa0o 	 1 	 1 
+ 	 + 	 4. 
I Pós-despacho da OperaO:o 	I 	 I 
+ 	 + 	 4- 

Por q11.0? 

27 - Identifique o grau de flexibilidade a ser exigido para.  

altera0o dos programas, considerando: 

27.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

27.2 - Que o grau poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+ 

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I muita 
flexibilidade 	.4 	 4 	 f flexibilidade 

1 	2 	3 	1 	5 
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Por que? 

27.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  
nenhuma 	I 	I 	I 	1 	I 	I muita 

flexibilidade +----+----+----+----+----+  flexibilidade 
1. 	2 	3 	4 

Por que? 

28 - Determine a característica maior de processamento e o seu 

percentual relativo, considerando:: 

28.1 - Que o percentual poderá se manter igual: 

Por que? 

28.2 - Que o percentual poderá diminuir: 

4. 

bat(::h e 	 o o 
t 	 o 	 e 

4 	 4. 	 4- 

% interativo 

Por que? 
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28.3 - Que o percentual poderá aumentar:: 

4 

% batch 
	

% interativo 
4 	 +. 

Por quO? 

NECESSIDADES 

29 - Identifique o grau de satisfa0o que o sistema conseguirá 

atingir, considerando: 

29.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por quO? 

29.2 - Que o grau poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+ 
insatisfatório I 	I 	I 	I 	I 	I satisfatório 

+----+----+----+----+----+ 
1 	2 	3 	4 	5 

Por guO? 
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. 29.3 - Que o grau poderá aumentar!: 

+----+----+----+----+----+ 

insatisfatório I 	I 	1 	1 	I 	I satisfatório 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	:.::, 	4 	!.:.:, 

Por que? 

30 - Determine as prioridades futuras para desenvolvimento de 

novas funções dos subsistemas, considerando:: 

30.1 - Que a prioridade poderá se manter iguale 

Por quó? 

30.2 - Que a prioridade poderá se modificar: 

Como? 

31 - Relacione as caróncias futuras a serem apresentadas 	pelo 

uso do sistema, considerando: 

31.1 - Que as carOncias poder'áo se manter iguale 

Por quó? 

INSTRUMENTO DE APLICAÇA.0 - CENARIO PROVAVEL DE 1997 	Fl. 29 



31.2 - Que as carencias poderão se modificar: 

AVALIAÇAO 

	

32 - Identifique o grau de 	confiabilidade que os usuários 

poderão ter nos dados processados, considerando:: 

32.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

32.2 - Que o grau poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  

inconfiâvel 	I 	T 	I 	1 	1 	1 muito 
4 	 confiavel 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

32.3 - Que o grau poderá aumentar: 
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+----+----+----+----+----+  

inconfiável 	I 	I 	I 	I 	1 	I muito 
+----+----+----+----+----+  confiavel 

1 	2 	3 	4 	5 

Por quO? 

33 - Determine o percentual de erros que a execução do sistema 

no futuro produzirá, considerando: 

33.1 - Que o percentual poderá se manter igual: 

Por quÊ? 

33.2 - Que o percentual poderá diminuir:: 

Por quO? 

33.3 - Que o percentual poderá aumentar:: 

Por quO? 
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, 34 - Identifique o grau de segurança que o sistema deverá possuir 

para bloquear acesso aos dados de pessoas n'ão autorizadas, 

considerando:: 

34.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por quC? 

34.2 - Que o grau poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  

nenhum 	T. 	I 	I 	I 	I 	T total 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 

Por quÉ? 

34.3 - Que o grau poderá aumentar:: 

4 	+ 	 4 	}• 	4. 

nenhum 	:1: 	I 	I 	I 	I 	I 	total 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4. 	5 

Por quO? 

35 - Determine o nível de segurança que será -necessário aos 

procedimentos, considerando: 

35.1 - Que o nível poderá se manter igual:: 
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Por 

35.2 1.•:•:; 1"...":'.. diminuir:  

• 

nen hum  
	

:E 	:1 	I 	alto 

35.3  

+----+----+----+----+----+ 

I 	:E 	:E 	.1. 	:1. 	:1.: 	alto 
+----+----+----+----+----+  

...... 
:1. 	2 ...? 	,:i,. 	".: . , 

Por 	1..i.r.•:•,? 

:te" r: 	 :i. 	 resultados que 	sistema 

deverá proporcionar ao processar os seus dados,considerando:  

36.1 	 C) grau 	I*" manter igual:  

Por 	? 
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36.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

nenhum 	.1. 	.1. 	.1. 	.1. 	.1. 	..1. 	'1.,::"., .1..::1.11. 
+----+----+----+----+----+ 

	

 
1 	..,..‘'..n. 	 3 	,..,. 	!J 

36.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

nenhum 	..1 	.1. 	.1. 	.1. 	.1. 	.1. 
+----+----+----+----+----+ 

	

1 	2 	:.:Y., 	4 	'.'■ 

Por que? 

37 - Determine o grau de integridade que os arquivos deverão ter 

no futuro sistema. considerando: 

37.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

37.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

nenhum 	.1. 	.1. 	.1. 	.1. 	.1. 	.1. 
+----+----+----+----+----+ 

	

.1. 	.::?. 	"......i 	 i:". 

INSTRUMENTO DE w.:1_mv;;no 	CENARIO PROVAVEL DE 1997 	Fl. 



Por quê? 

37.3 - Que o grau poderá 

+----+----+----+----+----+  

nenhum 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1. 	2 	3 	4 	,.:.:. 

Por quê? 

38 - Identifique a periodicidade com que os manuais no sistema 

deer:ão ser atualizados, considerando:: 

38.1 - Que a periodicidade poderá se manter igual:: 

Por quê? 

38.2 - Que a periodicidade poderá se modificar 

+----+----+----+----+----+  

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I alta 
+----+----+----+----+----+ 

Por quê? 
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- Determine o nível de documentaço necessário no futuro  

sistema 	manuais do sistema, pastas individuais 	de 

programas, manuais do 

controle de qualidade), em relaçao ao seu conteúdo e a sua 

metodologia de desenvolvimento. 

- Que u nivel poderá se manter 'qual:: 

Por quC? 

39.2 - Que o nivel poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 

inapropriado I 	1 	'T. 	I 	I 	I muito 
+----+----+----+----+----+ apropriado 

1 	•;.?. 	:-...; 	4 	,....:, 

Por 	? 

39.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 
inapropriado I 	I 	I 	I 	I 	I muito  

	

+ 	;-.- 	4 	 ,, 	 apropriado 
2.5 

Por quO? 
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40 - Determine o nível de controle dos melhoramentos e das 

mudanças a serem efetuada no sistema, considerando:: 

40.1 - Que o nivel poderá se manter igual: 

Por 

40”2 - Que o nivel poderá 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	I 	1 	I 	I 	I 	I alto 

+----+----+----+----+----+  
1 	2 	3 	4 	' 

1"',..:)1- que? 

40.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	1 	1 	I 	1 alto 
+----+----+----+----+----+ 

1 	2 	3, 	,1 

Por que? 

TECNOLOGIA 

41 - Identifique o nivel de disponibilidade necessário para o 

equipamento 	de 	processamento 	eletrnnico 	 dados, 
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considerando:: 

01.1 - Que o nível poderá se manter igual:: 

Por que? 

41.2 - Que o nivel poderá 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	:r. 	-.1: 	:r. 	I: 	I 	-Rib....) 

	

4 	/ 	s. 	: 	-4- 	.1- 

1 	',":.: 

Por qu.f.i.ry? 

41.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	:I: 	:F. 	:I: 	:F. 	:I: 	I 	.:?...1. tf...) 

+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	;:-. 

Por quê? 

	

42 - Identifique o grau 	de atualizaçáo dos equipamentos de 

processamento eletrUnico de dados a serem usados na execuço 

do sistema, considerando:: 

42.1 - Que o nível poderá se manter igual:: 

Por que? 
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42.2 - Que o nivel poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 
baixo 	I 	I 	I 	:1 	.1 	I 	...-,-..1to 

+----+----+----+----+----+ 
'I 	2 	:.::, 	,...i. 	,,,, .. 

Por que? 

42.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

4- 	4 	4 	',- 	.4 
baixo 	1 	I 	I 	I 	-I 	.1 

+----+----+----+----+----+ 
1. 	2 	3 	4 	

i:• 

Por que? 

43 - Estabeleça 	os fatores que poderão impedir o 	sistema 

alcançar 	o estado da arte em termos de 	tecnologia, 

considerando: 

03.1 - Que os fatores poderão continuar os mesmos:: 

Por que? 
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43.2 - Que OS fatores poderao 

- Que os fatores poderão 

44 - Determine 	a. 	orientação 	....,.,. 	ser 	uti1i-2-.ada 	pára 	o 

desenvolvimento do sistema, considerando: 

40.1 - Que a orienta0o poderá se manter igual:: 

Por dur!..? 

44.2 - Que a orientação poderá se modificar: 

) por menus somente 

) por menus e pesquisas dos daoos pelos usuários 

) por menus, pesquisas dos dados pelos usuários e 

geração de relatórios 

Por qur.:. 
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45 - Identifique o grau 	 metodologias de 

desenvolvimento de sistemas a serem usadas na concepOO dos 

subsistemas e programas do sistema, considerando: 

45.1 - Que D grau poderá se manter 

Por 

45.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+ 
baixo 	I 	I 	1 	1 	I 	1 alto 

+----+----+----+----+----+   
1 	2 	3 	4 	5 

Por quO? 

45.3 - Que o grau poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	I 	I 	I 	I 	1 	1 

+----+----+----+----+----+  
1 	2 	3 	4 	5 

Por quC? 
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AMBIENTE 

46 - Identifique o grau de satistaç'ão dos usuários em rela0o ao 

que o sistema poderá realizar, considerando: 

46.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

46.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  
insatisfeito 	I 	1 	I 	I 	I 	1 muito 

+----+----+----+----+----+  
:1. 	2 	3 	4 

Por que? 

46.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+, 

insatisfeito 	I 	I 	I 	I 	T A. 	I 	muito 
+----+----+----+----+----+  

A 	2 	3 	4 	!:.., 

47 - Identifique o nível de influencia que o sistema poderá estar 

sujeito pelas mudanças ocorridas no meio externo (leis, 

governo, retinas externas, etc.), considerando:: 
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. 47.1 - Que o nivel poderá se manter igual:: 

Por que? 

47.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+ 
baixo 	I 	I 	I 	I 	11: 	1 	alto 

+----+----+----+----+----+ 
1. 	 5 

Por que? 

47.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	1 	1 	I 	1 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

48 - Identifique o nivel de entendimento que os usuários poderão 

ter do sistema implantado no computador, considerando:: 

48.1 - Que o nivel poderá se manter igual: 

Por que? 
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48.2 - Que o nivel poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	I 	1 	I 	I 	I 	I alto 

+----+----+----+----+----+  
1 	;;:: 	3 	4 	::.:, 

Por que? 

48.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
+----+----+----+----+----+  

:1. 	2 	3 	4 	5  

Por que? 

49 - Determine o grau de influ.Oncia que o sistema poderá ter nos 

planos gerados na empresa, considerando:: 

49.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que? 
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49.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 
nenhum 	1 	I 	I 	I 	I 	T. total 

+----+----+----+----+----+ 

Por que? 

49.3 - Que o grau poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
nen hum 	I 	I 	I 	I 	I 	I total 

+----+----+----+----+----+  
1 	2 	3 	4 	5 

Por qué? 

50 - Determine o nível de atendimento das futuras necessidades 

externas da empresa (governo, iniciativa privada, etc.) que 

o sistema produzirá, considerando:: 

50.1 - Que o nível poderá se manter igual:: 

Por quê? 
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50.2 - Que o nivel poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	1 	I 	I 	1 alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

50.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	I 	1 	I 	I 	I 	I alto 

+----+----+----+----+----+  

1 	2: 	3 	1. 

Por quó? 

51 - A 	qualidade do serviço prestado pelo 	fornecedor 	do 

equipamento é baixa. 

Determine o nível de serviço que deverá ser prestado pelo 

fornecedor do equipamento, considerando:: 

51.1 - Que o nivel poderá se manter igual: 

Por que? 
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.51.2 - Que o nível poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	I 	I 	1. 	I 	I 	I alto 

+----+----+----+----+----+ 
1 	2 

Por 

51.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	T 	1 	I 	1 alto 
+----+----+----+----+----+  

.1. 	2 	3 , 

Por quO? 
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Anexo 9 - Instrumento de Aplicação do Método - Estruturação 

de Trajetórias - Cenário Pessimista em 1997 

O Instrumento de Aplicação do Método 

Estruturação de Trajetórias - Cenário Pessimista em 1997 foi 

estruturado após a configuração do cenário de 1993, tendo a 

finalidade de identificar a cena pessimista do sistema de 

informação em estudo. Esse instrumento foi aplicado depois 

do instrumento de configuração do Cenário Provável em 1997, 

para se estabelecer o cenário de chegada, ou seja o cenário 

final de 1997. Esse instrumento pode ser visto a seguir. 
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DIAGNOSTICO 

Para constru0o da trajetória do sistema, tendo por base 

05 	elementos do sistema de informaçào 	em 	estudo, 

estabeleça as cenas para o ano de 1997 indicando, nas 

respostas das questões, os aspectos que configuram o 

cenário. 

1.01 - Identifique no quadro abaixo, as 	 prováveis 

encontradas 	para resolver 05 	problemas 	detectados: 

1.02 - Identifique no quadro abaixo, as soluces encontradas 

para resolver de forma pessimista os problemas detectados: 

1.03 - Identifique no quadro abaixo, as soluOes encontradas 

para resolver de forma mais do que provável os problemas 

detectados: 
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FUNÇNO 

2.01 - Identifique o motivo que poderia manter a Lbrespondencia 

atual do sistema no ano de 1997, supondo que o cenário 

será provável ou mais do que provável e que a relação aos 

objetivos será tão forte" 

2.02 - Identifique o grau e o motivo que poderia modificar a 

correspondencia atual do sistema no ano de 1997, supondo 

que o cenário será pessimista e que relação aos 

objetivos náb será táb forte. 

baixo 	 alto 
+----+----+----+----+----+  

Cenário pessimista 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 
+----+----+----+----+----+  

1 	-.•::'. 	3 	4 

Por que? 
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ORGANIZAÇAD 

3.01 - Identifique o motivo principal que poderia levar 

manutenção do uso dos softwares atuais pelo sistema: 

3.02 - Identifique 	o 	motivo principal que 	poderia 

a utiliza0o de outros softwares pelo sistema: 

4 - Identifique o percentual e os motivos da integração entre os 

dados dos diversos subsistemas, considerando:: 

0.01 - Que o nível de integra0o permaneça igual ao 	 Por 

que ? 

4.02 - Que o nivel de int(N3ra0o piore em relação ao atual. como 

ficaria? 

A = mais de 80% 	 B = entre 50 e 79% 

C nn entre 30 e 49% 	 D = ate 29% 
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+---------------------------------+----+----+----+----+  
SUBSISTEMAS 	 : 	l''''l : 	.G : 	C : 	I) : 

+---------------------------------+----+----+----+----+  
: Execução da Operação 	 ; 	 ; , 
+---------------------------------+----+----+----+----+  
: Programação , ! , 
+---------------------------------+----+----+----+----+  
: Pós-despacho da Operação , 
+---------------------------------+----+----+----+----+ 

Por gut:Y? 

4.03 - Que o nivel de integração melhore relação ao atual. Como 

ficaria? 

Á = mais de bu';-;. 

C = entre 30 e 49% 

4 

' 	 SUBSISTEMAS 	 ; 	A ; 	.. 1.*:: ; 	C.: ; 	í) ; 1 

+---------------------------------+----+----+----+----+  
: Execução da Operação 	 , 

+---------------------------------+----+----+----+----+  
: Programação 	 | 	, 	, , 
+---------------------------------+----+----+----+----+  
: Pós-despacho da Operação 	 , 	, 

	

, 	, 

	

, 	, 	; 

+---------------------------------+----+----+----+----+ 

Por quO? 

5 - Identifique o nível de decisão da empresa onde poderá 

instalado o fórum, caso: 
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5.01 - A situação decisória piore:: 

) nivel estratégico 

) nível tático 

nivel de supervisão 

Justifique: 

5.02 - A situação decisória mude para melhor: 

) nível estratégico 

) nivel tático 

( 	) nivel de supervisão 

Justifique:: 

6 - Identifique 	o 	tipo 	de organização 	é-t 	ser 

considerando: 

6.01 - Que possa ocorrer alguma modificação e que piore a 

situação do sistema. Como ficaria? 

) centralizado 

) descentralizado 

) distribuido 

Por quO? 
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6.02 - Que possa ocorrer alguma modificação e que melhore a 

situação do sistema. Como ficaria? 

) centralizado 

) descentralizado 

) distribuido 

Por que? 

ENTRADAS 

7 - Identifique o nível de adequação das entradas, considerando: 

7.01 - Que o nivel poderá se manter igual ao atual: 

Por que? 

7.02 - Que o nivel poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	I 	I 	I 	1 	I 	I alto 

4 	 4. 

1 	2 	3 	,:l. 
Por que? 
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,7.03 - Que o nível poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

3 	4 	5 

Por que? 

8 - Identifique a nova relação entre o volume de tarefas manuais 

e as automatizadas, considerando: 

8.01 - Que a relaçao poderá se manter igual:: 

Por que? 

8.02 - Que a relação poderá diminuir:: 

pouco 	+----+----+----+----+----+  muito 

	

elevado 	1 	1 	1 	I 	I 	I elevado 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 . 5 

Por que? 
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8.03 - Que a rela0o poderá aumentar: 

	

pouco 	+----+----+----+----+----+  muito 

	

elevado 	I 	I 	I 	I 	T. 	1 elevado 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	:. -3 	4 	!.:.:, 

Por que? 

9 - Identifique o nivel de erros do sistema, considerando:: 

9.01 - Que o nível poderá se manter igual:: 

Por que? 

9.02 - Que o nível poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

	

pequeno 	I 	I 	I 	1 	1 	I grande 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	5  
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. 9.03 - Que o nivel poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 

pequeno 	I 	I 	I 	I 	I 	1 grande 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	, 	i. 	5  

Por que? 

10 - Identifique o volume de tempo a ser gasto com os documentos, 

considerando: 

10.1 - Que o nivel•poderá se manter igual:: 

Por que? 

10.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

4 

	

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 

1 	2 4 	5 

Por que? 
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10.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	1 alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	,4 	5 

Por que? 

11 - Identifique a qualidade dos documentos que servir'ão de 

entrada no sistema, considerando: 

11.1 - Que a qualidade poderá se manter iguale 

Por que? 

11.2 - Que a qualidade poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

péssima 	1 	I 	I 	1 	I 	I ótima 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

INSTRUMENTO DE APLICAcP(0 - CENÁRIO PESSIMISTA DE 1997 	Fl. 10 



. 11.3 - Que a qualidade poderá aumentar:: 

pesima 

Por qué? 

+----+----+----+----+----+  
1 	I 	I 	1 	I 	1 ótima 

4 	4. 	i 

1 	2 	3 	,:l 	5 

12 - Identifique 	o 	grau de facilidade que 	servirá 	para 

modificaçXo dos documentos, considerando:: 

12.1 - Que a facilidade poderá se manter igual:: 

Por qué? 

12.2 - Que a facilidade poderá diminuirr, 

+----+----+----+----+----+ 

nenhuma 	I 	I 	1 	1 	I 	1 facilidade 

	

facilidade 	+----+----+----+----+----+ 	tOt.R1 
.1. 	2 	..) 	4 

Por qué? 
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12.3 - Que a facilidade poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+ 

nenhuma 	I 	1 	I 	I 	I 	I facilidade 
facilidade 	4. 	 4 	 t.oté....1. 

:1. 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

SAIDAS 

13 - identifique o grau de adequa0o das saldas a forma como será 

utilizada pelo usuário, considerando: 

13.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

13.2 - Que o grau poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  

insuficiente 	1 	1 	1 	I 	I 	1 suficiente 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 
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13.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  
insuficiente 	I 	I 	I 	I 	.1 	1 suficiente 

+----+----+----+----+----+  
1 	2 	3 	4 	,.::, 

Por que? 

14 - Determine o percentual de volume de relatórios a ser emitido 

pelo sistema, comparando ao volume de relatórios emitidos 

pelos demais sistemas, considerando: 

14.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por que? 

14.2 - Que o percentual poderá diminuir:: 

% relatórios do sistema 

% relatórios dos outros sistemas 

Por quó? 
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14.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

% relatórios do sistema 

% relatórios dos outros sistemas 

Por qué? 

15 - Determine o tempo de resposta (nível e valor) da pesquisa 

a ser feita sobre o(s) banco(s) de dados, considerando.... 

15.1 - Que o tempo de resposta poderá se manter igual:: 

Por qué? 

15.2 - Que o tempo de resposta poderá diminuir:: 

Nível 	+----+----+----+----+----+  nivel 
baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 

+----+----+----+----+----+  

1. 	2 	3 	4 	5 

Valor nnuou.nwoona 	 segundos. 

Por qué? 
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. 15.3 - Que o tempo de resposta poderá aumentar: 

Nivel 	 4 	+ 	4- 	+ 	4' nivel 
baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	1 alto 

+----+----+----+----+----+ 

	

1 	2 	3 	4 

	

Valor ............ 	 segundos. 

Por que? 

16 - Identifique o grau de facilidade que os usuários terão para 

acessar os dados armazenados, considerando: 

16.1 - Que a facilidade poderá se manter igual: 

Por que? 

16.2 - Que a facilidade poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  
nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I facilidade 

facilidade 	+----+----+----+----+----+ 	tOti 

	

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 
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16.3 - Que a facilidade poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+ 

nenhuma 	1 	I 	I 	T 	S. 	I facilidade 

	

facilidade ...............4...............................................-+ 	 l 
1 	2 	3 	4 	5 

Por 

17 - Identifique o grau de facilidade que os usuários terão para 

alterar as saídas, considerando:: 

17.1 - Que a facilidade poderá se manter igual:: 

Por que? 

17.2 - Que a facilidade poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I facilidade 
facilidade 	+----+----+----+----+----+ 	tOtifkl 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 
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. 17.3 - Que a facilidade poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I facilidade 

	

facilidade 	+----+----+----+----+----+ 	total 
A. 	2 	3 	4 	5  

Por que? 

+----+----+----+----+----+ 

	

 

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I toda 
facilidade +----+----+----+----+----+  facilidade 

1 	2 	3 	4 	!.:.:, 

18 - Relacione o percentual de erros existente sobre as saldas 

a serem emitidas pelo sistema, considerando:: 

19.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por que? 

18.2 - Que o percentual poderá diminuir:: 

% de erros existente. 

Por que? 
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18.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

% de erros existente. 

Por que? 

19 - Identifique o percentual que definirá o grau de utilizaçãO 

dos diversos tipos de saídas, considerando:: 

19.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por que? 

19.2 - Que o percentual poderá diminuir:: 

+---------------------------------+---------+  
I 	 SAIDAS 	 I % USO 	1 
+---------------------------------+---------+  

1 	 .1. 	 1 
I relatórios 	 1 	 1 
+---------------------------------+---------+  

I 	 1 	 1 
1 telas de vídeo 	 I 	 I 
+---------------------------------+---------+  

I 	 1 	 1 
I arquivos magnéticos 	 I 	 1 
+---------------------------------+---------+ 

Por que? 
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19.3 - Que o percentual poderá aumentar:: 

+---------------------------------+---------+  
I 	 SAIDAS 	 I % USO 	I 
+---------------------------------+---------+  
I 	 I 	 I 
1 relatórios 	 I 	 I 
+---------------------------------+---------+  
I 	 I 	 I 
1 telas de vídeo 	 -S. 	 I 
+---------------------------------+---------+  
I 	 1 	 I 
I arquivos magnéticos 	 1 	 I 
+---------------------------------+---------+ 

Por quO? 

RECURSOS 

20 - Indique 	a 	futura 	configuração 	dos 	equipamentos, 

considerando: 

20.1 - Que a configuração poderá se manter igual: 

Por quO? 
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20.2 - Que a configuraçãO poderá decrescer:: 

+---------------------------------+---------+  

1 	EQUIPAMENTOS 	1 QUANI1D 1 
+---------------------------------+---------+  
1 unidade central de processam. 	I 	 I 
4 	 4 	 } 

I disco magnético 	 I 	 I 
4 	 4 	 + 

.1 fita magnética 	 I 	 I 
+---------------------------------+---------+  

I impressora local 	 1 	 I 
4 	 4 	 4 

I impressora remota 	 1 	 I 
+---------------------------------+---------+ 

I controladora de terminais 	1 	 I 
+---------------------------------+---------+  
I terminais de vídeo 	 1 	 I 
+---------------------------------+---------+  

I microcomputador - 8 bits 	1 	 I 
+---------------------------------+---------+ 

I microcomputador - 16 bits 	1 	 I 
+---------------------------------+---------+  

1 microcomputador - 32 bits 	1 	 1 
+---------------------------------+---------+ 

Por quO? 

20.3 - Que a configuraço poderá aumentar: 

i 1- 
I EQUIPAMENTOS 1 QUANílp I 

+ + 
I unidade central de processam. 1 1 
+ + + 
1 disco magnético I 
+- + -4- 
1 fita magnética 1 I 
+ 4 x- 
I impressora local 1 I 
4 + 4- 
I impressora remota I I 
4 -+ 4. 
1 controladora de terminais 1 1 
+ 4 4.- 

I terminais de vídeo I I 
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+---------------------------------+---------+ 

.1". 	.1.::: Q I! IP A 11 I::: N T O S 	:I: 1:állANTID .1. 
+---------------------------------+---------+  

I microcomputador - 2 bits 	1 	 :I: 
+---------------------------------+---------+ 

T. microcomputador - 16 bit,s 	1 	 .1. 
+---------------------------------+---------+ 

..r. microcomputador .... 32 bi.ts 	I 	 :I: 
+---------------------------------+---------+ 

Por quf? 

21 - Identifique 	as 	linguagens de programação 	que 	serão 

utilizadas, considerando:: 

21.1 - Que o percentual de uso das linguagens continuará o mesmo: 

Por quO? 

21.3 - Que a quantidade de software poderá aumentar em 100% para 

as linguagens de progrmação de quarta geração. 

Por quO? 

22 - Identifique o nível de satisfa0o que poderão ter os 

usuários, considerando:: 
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22.1 - Que o nivel poderá se manter 

22.2 - Que o nivel poderá dimincirr, 

+----+----+----+----+----+ 

insatisfatório 	I 	..1: 	1 	i 	1. 	1 

	

; 	 : 	 : 

A. 
.i 	 .... 	-..? 	 à  

Por qué? 

22.3 - Que o nivel poderá 

+----+----+----+----+----+ 

	

insatisfatório I 	I 	I 	.1. 	I 	1 saLisfatório 
+----+----+----+----+----+  

3 1 , 	.....' 	 , ,., 

Por C11.1.0? 

23 - Identifique a futura reiaço (percentual) entre o numero 

total de empregados da empresa, considerando: 

23.1 - Que o percentual poderá se manter igual: 

Por que? 
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O percentual poderá  Cl :i. u 

Por 	1..1. 

o percentual p O Ci C-?aumen tar:  

r 

24 - Identifique o 1.1 v e 1. de sat :i. t ç:'"ã 	os usuários por...1 

considerando:  

24.1 	 n s ti. 	(j:2C(..) poderá con tinuar:  

Por 	cf..?? 

24.2 -- Que a insati 	 poderá aumentar  

+----+----+----+----+----+  

insatisfatório I 	I 	1: 	1: 	I 	I satisfatório  
+----+----+----+----+----+  

1. 	2 	3 	4 	5  
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Por que? 

24.3 - Que a insatisfaço poderá diminuir:: 

A 

	

insatisfatório I 	I 	I 	I 	I 	I satisfatório 
•t 

1 	2 
	

:3 

Por que? 

25 - Determine 	o 	grau 	que 	poderá 	ser 	utilizado 	para 

descentraliza0o dos recursos, considerando:: 

25.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

25.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

inexistente 	1 	1 	I 	I 	1 	1 total 
+----+----+----+----+----+ 

2 	3 	4 

Por que? 
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25.3 - Que o grau poderá aumentar: 

Por 

+----+----+----+----+----+ 

3.1-1(....:..X.1.5 1:.(..N'ite 	.I. 	Ill 	I. 	T. 	.I. 	11. 
----+----+----+----+----+  

.I. 	.,..:... 	....-....; 	4 	;:: 

total  

PROCESSOS 

26 - Determine o percentual de manutençáo que poderá ocorrer, 

considerando: 

26.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por quO? 

26.2 - Que o percentual poderá ~anuir:: 

4. 	 4. 
:I: 	 SUBSISTEMAS 	 I 	'..\'', 	..1. 
+---------------------------------+---------+  

I Execução da Operacb 	 T. 	 :F. 
+---------------------------------+---------+ 

I 	PI 1...1(v-1....k0(..., 	 1 	 :I: 
-+ 	 + 

I Pós-despacho da Operação 	 :I: 	 I 
+---------------------------------+---------+ 
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Por que? 

26.3 - Que o percentual poderá aumentar:: 

+---------------------------------+---------+ 

:1: • 	 SUBSISTEMAS 	 .1. 	::..-; 	I 
.f 
1 Execução da Operaço 	 A. 	 I. 
+---------------------------------+---------+ 

I Programação 	 A.-:-   11: 
+---------------------------------+---------+  
I Pós-despacho da Operação 	 III 	 A. 

Por que? 

-- Identifique o grau de flexibilidade a ser exigido para 

alteração dos programas. considerando:: 

27.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por quO? 

27.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

A 

nenhuma 
	

I muita 
flexibilidade 4 

:1. 	2 	:3 
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Por que? 

27.3 - Que o grau pod,.,ta. aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

nenhuma 	1 	1 	1 	I 	I 	, .1. 	muita 
flexibilidade +----+----+----+----+----+  flexibilidade 

, .I. 	2 	3 	4 	.'.'. 

Por que? 

	

29 - Determine a característica maior de processamento e 	seu 

percentual relativo" 

22.1 - Que o percentual poderá se manter luaiN 

Por que? 

- Que o percentual poderá diminuir: 

4 	 4 

% batch 	 % interativo 
4 	 4 

Por que? 
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1:3 percentual poderá aumenta r: 

5 

interativo 

I- 	1::11..1. 

NECESSIDADES 

29 - Identifique o grau  d 	J. 	o que o sistema conseguirá 

atingir, considerando:  

29 	"-: Que O grau poderá se manter igual:  

29.2 .;;; Que o grau 1:) o cl r. 	 1-1 	t- r, 

+----+----+----+----+----+ 

insatisfatório          	:E 	T. 	:1 	:E. 	:I: 	:1: 	satisfatório 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	......3 	O 	,.:.:, 

Por 
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29.3 - Que o grau poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  

insatisfatório I 	1 	I 	I 	1 	1 satisfatorlo 
+----+----+----+----+----+  

, i 	
... 	,:i 	.1 

Por 

30 - Determine as prioridades futuras para desenvolvimento de 

novas fun0es dos subsistemas, considerando:: 

30.1 - Que a prioridade poderá se manter igual: 

Por que? 

30.2 - Que a prioridade poderá se modificarr. 

Como? 

31 - Relacione as carencias futuras a serem apresentadas 	pelo 

uso do sistema, considerando: 

31.1 - Que as carencias poderão se manter igual: 

Por que? 
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31.2 - Que as carencias poder'ão se modificar: 

Por que? 

AVALIAÇAD 

32 - Identifique o grau de 	L.onfiabilidade que os usuários 

podero ter nos dados processados, considerando: 

32.1 - Que o grau poderá se manter iguai 

Por que? 

32.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

inconfiável 	I 	I 	I 	I 	I 	I muito 
+----+----+----+----+----+  confiàvel 

I. 	2 	3 	4 	...:.:, 

Por que? 

32.3 - Que o grau poderá aumentar: 
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+----+----+----+----+----+ 

inconfiavel 	I 	I 	I 	, 1 	1 	1 muito 
+----+----+----+----+----+ confiavel 

:1. 	2 	3 	i. 	!::, 

Por que? 

33 - Determine o percentual de erros qui:,  a exerRçÃo do sistema 

no futuro produzirá, considerando: 

33.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por que? 

33.2 - Que o percentual poderá diminuir:: 

Por que? 

33.3 - Que o percentual poderá aumentar:: 

Por que? 
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34 - Identifique o grau de segurança que o sistema deverá possuir 

para bloquear acesso aos dados de pessoas autorizadas, 

considerando:: 

34.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

34.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

nenhum 	I 	T 	I 	I 	I 	I total 
+----+----+----+----+----+  

1. 	2 	...) 	4 

Por que? 

34.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

nen hum 	:I: 	:I: 	:I: 	:I: 	:I: 	:I: 	total 
+----+----+----+----+----+  

1 	7:: 	:3 	1. 

Por que? 

35 	Determine o n 1. v e 1 de seguranç:a quer 	e 	o aos 

procedimentos, considerando:: 

35.1 - Pue o nivel poderá se manter igual:: 
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Por que? 

35.2 - Que o nivel poderá 

nenhum 

+----+----+----+----+----+  
I 	-t- 

3- 	I 	..1: 	III 	.1. 	.:','...1..1.11.:') 
+----+----+----+----+----+ 

:I. 	2 	.......II 	4 	..-,-, 

Por que? 

35.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+ 

nenhum 	T. 	1 	I 	I 	I 	". alto 
+----+----+----+----+----+ 

1 	'.2. 

36 - Determine o grau de exatid'áo dos resultados que O sistema 

deverá proporcionar ao processar os seus dados, considerando:: 

36.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 
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36.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

nenhum 	:1: 	:1: 	I 	:1. 
4- 

:1 r 

Por que? 

36,3 - Que o grau poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+ 

nenhum 	I 	I 	I 	T. 	I 	1 	total 
+----+----+----+----+----+ 

:1. 	•:::::: 	3 	zi 	.., 

Por q 

37 - Determine o grau de integridade que os arquivos deverão ter 

no futuro sistema, considerando:: 

37.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por quC? 

„ 37.2 Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  
nen hum 	.1. 	1 	I 	1 	I 	'I 	alto 

+----+----+----+----+----+  
1 	2 	::".; 	4 
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Por que? 

37.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  
nenhum 	1 	I 	•,• I 	I 	-,• T i alto 

Por que? 

38 - Identifique a periodicidade com que os manuais no sistema 

deverão ser atualizados, considerando:: 

38.1 - Que a periodicidade poderá se manter igual: 

Por que? 

38.2 - Que a periodicidade poderá se modificar 

+----+----+----+----+----+ 
 nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I alta +----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	5 

Por qué? 
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39 - Determine 	o nível de documentação necessário no 	-futuro ao 

sistema 	( 	manuais 	do 	sistema, 	pastas 	individuais de 

programas, 	manuais 	do 	usuário, manual de 	operação 	e 

controle 	de qualidade), em relação ao seu conteúdo e a 

metodologia de desenvolvimento, 	considerando:: 

de 

39.1 - Que o nivel 	poderá se manter igual:: 

Por que? 

39.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+ 

inapropriado 	I 	:1: 	:I: 	:I: 	I 	.1: 	muito 
+----+----+----+----+----+ 	.:':'.. p1.-C)p1.- *.i.a Ci c) 

1 	2 	....:; 	1 	5 

Por que? 

39.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  
inapropriado I 	1 	I 	, muito 

+----+----+----+----+----+  apropriado 
.1. .. 	2 	...:.; 	4 	,,,  

Por que? 
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. 40 - Determine o nivel de controle 	melhoramentos e das 

mudanças  a serem efetuada no sistema, considerando:: 

40.1 - Que o nivel poderá se manter igual: 

For que? 

40.2 - Que o nivel poderá 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	T. 	'T. 	I 	I 	1 	1 	alto 
+----+----+----+----+----+  

:1. 	2 	3 	il. 	,::, 

Por que? 

40.3 - Que o nivel poderá 

+----+----+----+----+----+ 

baixo 	I 	T. 	I 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	.i. 	!...:, 

Por que? 

TECNOLOGIA 

41 - Identifique o nível de disponibilidade necessário para o 

equipamento 	de 	processamento 	eletrnnico 	de 	dados, 
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considerando:: 

41.1 - Que o nivel poderá se manter igual:: 

Por que? 

41.2 - Que o nivel poderá 

'4" 

baixo 	I 	1 	I 	I 	I 	1 alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	:::.: 	3 	4 

Por que? 

41.3 - Que o nivel poderá Aumentar:: 

+----+----+----+----+----+ 

baixo 	T. 	I 	I 	1 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

	

42 - Identifique o grau 	de atualização dos equipamentos de 

processamento eletrünico de dados a serem usados na execução 

do sistema, considerando: 

42.1 - Que o nível poderá se manter igual: 

Por que? 
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02.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

baixo 	T. 	I 	:1: 	:I 	11 	:1: 	alto 
+----+----+----+----+----+  

Â . 	2 	:S..; 	4 	.'.:.'■ 

Por que? 

42.3 - Que o nivel poderá 

+----+----+----+----+----+ 

baixo 	:I: 	1 	:I: 	'f' 	 .1 	I 	alto 
+----+----+----+----+----+ 

1. 	::::: 

Por que? 

e 	os fatores Que poderão impedir o 	sistema 

alcançar o estado da arte em termos de 	tecnologia, 

considerando:: 

03.1 - Que OS fatores poderão continuar OS mesmos:: 
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.43.2 - Que os fatores poderão diminuir:: 

Como? 

43.3 - Que os fatores poderão aumentarr. 

Como? 

44 -•Determine 	orientação 	a 	ser 	utilizada 	para 

desenvolvimento do sistema, considerando: 

44.1 - Que a orientação poderá se manter igual: 

Por quO? 

44.2 - Que a orientação poderá se modificar:: 

) por menus somente 

) por menus e pesquisas dos dados pelos usuários 

) por menus, pesquisas dos dados pelos usuários e 

geração de relatórios 

Por quO? 
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. 45 	Identifique o grau 	de atualizaçáo das metodologias de 

desenvolvimento de sistemas a serem 	 dos 

subsistemas e programas do sistema, considerando: 

05.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

45.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

'4" 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+ 

1 	2 	3 	4 

Por quC,? 

45.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	1 alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	,..,..:, 

Por quO? 

INSTRUMENTO DE APLICAÇAO - CENARIO PESSIMISTA DE 1997 	Fl. 41 



AMBIENTE 

46 - Identifique o grau de satisfação dos usuários em relação ao 

que o sistema poderá realizar, 

46.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que? 

46.2 - Que o grau poderá diminuir 

4 	i 	; 	4 	 4. 

insatisfeito 	I 	I 	I 	1 	I 	1 muito 
.4 	 5. 	4. 

Por que? 

46.3 - Que o grau poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  

insatisfeito 	I 	T J. 	I 	i1.   T. 	1 muito 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	!.:.:, 

Por que? 

- Identifique o nível de influencia que o sistema poderá estar 

sujeito pelas mudans.as ocorridas no meio externo (leis, 

governo, rotinas externas, etc.), considerando:: 
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47.1 - Que o nível poderá se manter iqual2 

Por qu? 

47.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	1 	I 	I 	I 	1 alto 
+----+----+----+----+----+  

.I. 	',..:.! 	3 	4 	5 

Por quO? 

47.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

4 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

3 	4 	5 

Por quO? 

42 - Identifique o nivel de entendimento que os usuários poderão 

ter do sistema implantado no computador, considerando: 

48.1 - Que o nivel poderá se manter igual:: 

Por 1:4kA? 
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48.2 - Que o nível poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+ 

baixo 	1 	I 	I 	I 	T. 	I alto 
+----+----+----+----+----+ 

.1. 	2 	3 	1. 

Por que? 

48.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 

+----+----+----+----+----+  

1. 	2 	, 	1 	Ir 

Por que? 

49 - Determine o grau de influencia que o sistema poderá ter nos 

planos gerados na empresa, considerando: 

49.1 - Que o grau poderá se manter iguale 

Por que? 
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49.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

nenhum 	I 	1 	T 	1 	I 	1 total 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	i. 

Por que? 

49.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

nenhum0 	I 	I 	I 	I 	I 	I total 

:1. 	2. 

Por que? 

50 - Determine o nível de atendimento das futuras necessidades 

externas da empresa (governo, iniciativa privada, etc.) que 

o sistema produzirá, considerando:: 

50.1 - Que o nivel poderá se manter igual:: 

Por que? 
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50.2 - Que o nivel poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	,i, 

Por que? 

50.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	1 	I 	I 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1. 	2 	3 	,:l. 	5 

Por que? 

51 - A 	qualidade do serviço prestado pelo 	fornecedor 	do 

equipamento é baixa. 

Determine o nível de serviço que deverá ser prestado pelo 

fornecedor do equipamento, considerando:: 

51.1 - Que o nível poderá se manter igual:: 

Por que? 
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51.2 - Que o nível poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	T. 	I 	I 	I 	I 	:4. 	,.:)..t..).-.o 
+ 	+- 	4 	', 	+ 	+ 

1 	:2 	3 	4 	...:,:. 

Por que? 

51.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	I 	1 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	5  

Por que? 
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Anexo 10 - Instrumento de Aplicação do Método - Estruturação 

de Trajetórias - Cenário mais do que Provável em 

1997 

O Instrumento de Aplicação do Método 

Estruturação de Trajetórias - Cenário mais do que Provável 

em 1997 foi estruturado após a configuração do cenário de 

1993, tendo a finalidade de identificar a cena mais do que 

provável do sistema de informação em estudo. Esse 

instrumento foi aplicado depois do instrumento de 

configuração do Cenário Pessimista em 1997, para se 

estabelecer o cenário de chegada, ou seja o cenário final de 

1997. Esse instrumento pode ser visto a seguir. 



UNIVERSIDADE FLJA4.:.(4.. DO RSO GRANDE DO SUL 

PROGRAMA DE i-os-GRADUAçA0 EM ADMIM±:)TRAÇA0 

A CONSTRUcA0 DE CENARIOS NO PLANEJAMENTO 

DE LONGO PRAZO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO 

EM EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA 

INSTRUMENTO DE APLICAÇA0 DO METODO 

ESTRUTURAcNO DE TRWETORIAS 

CENARIO MAIS DO QUE pRovnvEL EM 1997 

Porto Alegre, Mio de 1990 



DIAGNOSTICO 

construço da trajetória do sistema, tendo por 

05 	elementos do sistema de informaçáo 	em 	estudo, 

estabeleça 	as cenas para o ano de 1997 indicando, nas 

respostas d a5 

cenário. 

os aspectos configuram o 

1.01 - identifique no quaoro as 

enLonttáda.,, 	para resolver os 	problemas 	detectados: 

1.02 - Identifique no ciwm'Arcy encon tradas 

para resolver de forma pessimista os problemas detectados: 

1.03 - Identifique no quadro abaixo, as 	 encontradas 

para resolver de forma mais do que provável os problemas 

detectados 
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FUNÇA0 

2.01 - Identifique o motivo que poderia manter a correspondencia 

atual do sistema no ano de 1997, supondo que o cenário 

será provável ou mais do que provável e que a relação aos 

objetivos será tão forte. 

2.02 - Identifique o grau e o motivo que poderia modificar a 

correspondencia atual do sistema no ano de 1997, supondo 

que o cenário será pessimista e que rela ~áb aos 

objetivos não será tão forte. 

baixo 	 alto 
+----+----+----+----+----+ 

Cenário pessimista 	 I 	1 	1 	I 	I 	I 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	., .. 

Por que? 
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OR 0 AN 1: Z Ar AU 

3.01 - Identifique o motivo princip.i,l que poderia levar 	a 

manutenção do uso dos softwares atuais pelo sistema:: 

3.02 - Identifique 	o 	motivo princiwil que 	poderia 

a utilização de outros softwares pelo sistema:: 

4 - Identifique o percentual e os motivos da intÁNV-af.;:ãO entre os 

dados dos diversos subsistemas, considerando:: 

0.01 - Que o nivel de integra0o permaneça igual ao 	 Por 

4.02 - Que o nível de integração piore em relação ao atual. Como 

ficaria? 

A = mais de 80% 	 B = entre 50 e 79% 

C = entre 30 e 49% 	D = até 29% 
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.4 	 + 	4- 	+ 

SUBSISTEMAS : Â : 2 ; C : D : 
+---------------------------------+----+----+----+----+  
: Execução da Operação . 

	

. 	| 	, 
+---------------------------------+----+----+----+----+  

: Programaço , : 
+---------------------------------+----+----+----+----+  

: P(4,5 -du,,,,pAcho da Operação , , 
+---------------------------------+----+----+----+----+ 

Por qoé? 

4.03 - Que o nivel de integração melhore relação ao atual. Como 

ficaria? 

A = mais de 80% 	 B = entre 50 e 79% 

C = entre 30 e 49% 

+---------------------------------+----+----+----+----+  
' 	 SUBSISTEMAS 	 : 	Á: 	2: 	C: 	D: 
+---------------------------------+----+----+----+----+  

: Execução da Operação 	 , , 	. 

	

, 	
. 

	

, 	, 	, 
+ 	 ,, 	 : 

: Programação 	 , 
, 	

' 
, 

., 

	

	 .,. 	4. 	i. 	 i 

Pós-despacho da Operação 

Por quO? 

5 - Identifique o nivel de decisão da empresa onde poderá ser 

instalado o fórum, caso: 
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5.01 - A situação decisória piore:: 

) nível estratégico 

) nível tático 

) nivel de supervisão 

Justifique:: 

5.02 - A situaçãO decisória mude para melhor:: 

) nivel estratégico 

) nivel tático 

nivel de supervisão 

Justifique:: 

6 - Identifique 	o 	tipo 	de organização 	a 	ser 	adotado, 

considerando: 

6.01 - Que possa ocorrer alguma modificação e que piore 

situação do sistema. Como ficaria? 

) centralizado 

) descentrál -izadn 

Por qufá? 

) distribuido 
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6.02 - Que possa oLotter alguma modificaço e melhore a que 

situaço do sistema. Como ficaria? 

) centralizado 

) desk_entvailLado 

) distribuído 

Por que? 

ENTRADAS 

7 - Identifique o nível de adequação das entradas, considerando: 

7.01 - Que o nivel poderá se manter igual ao atual:: 

Por que? 

7.02 - Que o nivel poderá diminuir.... 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	I 	1 	1 	I alto 
+----+----+----+----+----+ 

2 	3 
Por que? 
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. 7.03 - Que o nível poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

:1. 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

8 - Identifique a nova relação entre o volume de tarefas manuais 

e as automatizadas, considerando:: 

8.01 - Que a relaçao poderá se manter igual:: 

Por que? 

8.02 - Que a relação poderá 

pouco 	+----+----+----+----+----+  muito 

	

elevado 	I 	1 	I 	I 	I 	I elevado 
+----+----+----+----+----+  

:1. 	2 	:3 	4 	5 

Por que? 
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8.O3 - Que a relaçNo poderá aumentar:: 

	

pouco 	+----+----+----+----+----+  muito 

	

elevado 	I 	I 	I 	1 	1 	I elevado 
+----+----+----+----+----+  

1 	-.A :.: 	 3 	4 	5 

Por que? 

9 - Identifique o nível de erros do sistema, considerando:: 

9.01 - Que C, nivel poderá se manter igual:: 

Por que? 

9.02 - Que o nivel poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

	

pequeno 	1 	I 	I 	I 	1 	1 	gr...-áncle? 
+----+----+----+----+----+  

:1. 	2 	3 	4 	;::, 

Por que? 
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9.03 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 

pequeno 	I 	I 	1 	1 	1 	I 	granci.-i.. 
+----+----+----+----+----+  

.{. 	;:.: 	.....3 	q 	5 

Por que? 

10 - Identifique o volume de tempo a ser gasto com os documentos, 

considerando:: 

10.1 - Que o nível poderá se manter igual 

Por que? 

10.2 - Que- o nivel poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 
4 

.1. 

Por que? 
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10.3 - Que o nível poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	1 	1 	I 	I 	I 	I alto 

+----+----+----+----+----+ 

1 	2 	3 	::4 	!.:.:, 

Por que? 

11 - Identifique a qualidade dos documentos que servirão de 

entrada no sistema, considerando: 

11.1 - Que a qualidade poderá se manter igual:: 

Por que? 

11.2 - Que a qualidade poderá. diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  
péssima 	I 	I 	I 	I 	I 	I ótima 

+----+----+----+----+----+  
1 	2: 	,.) 	4 	5 

Por 	t.te?.  
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.11.3 -. Que a qualidade poderá aumentar:: 

pesima 

Por que? 

+----+----+----+----+----+  

I 	I 	I 	1 	I 	I ótima 
+----+----+----+----+----+  

1 	,-..: 	3 	4 	..:•:, 

12 - Identifique 	o 	grau de facilidade que 	servirá 

modificagao dos documentos, considerando: 

12.1 - Que a facilidade poderá se manter igual:: 

Por que? 

12.2 - Que a facilidade poderá diminuir;; 

+----+----+----+----+----+  
nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I facilidade 

	

facilidade 	+ 	+ 	4. 	..4 	+ 	 total 
2 

Por quO? 
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12.3 - Qu'e a facilidade poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I facilidade 
facilidade 	 4- 	s. 	 total 

1 	, ,-.:. 	...) 	i. 

Por qué? 

SAIDAS 

13 - Identifique o grau de adequação das saldas a forma como será 

utilizada pelo usuário, considerando: 

13.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por qué? 

13.2 - Que o grau poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  

insuficiente 	I 	1 	I 	I 	I 	I suficiente 
+----+----+----+----+----+ 

2 

Por qué? 
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13.3 - Que o.grau poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
insuficiente 	I 	I 	1 	:I: 	T. 	I Suficiente 

+----+----+----+----+----+  
1 	2 	3 	4 	5  

Por que? 

14 - Determine o percentual de volume de relatórios a ser emitido 

pelo sistema, comparando ao volume de relatórios emitidos 

pelos demais sistemas, considerando: 

14.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por que? 

14.2 - Que o percentual poderá  

% relatórios do sistema 

% relatórios dos outros sistemas 

Por quO? 
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14.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

relatórios do sistema 

% relatórios dos outros sistemas 

Por que? 

15 - Determine o tempo de resposta (nivel e valor) da pesquisa 

a ser feita sobre o(s) banco(s) de dados. considerando:: 

15.1 - Que o tempo de resposta poderá se manter igual:: 

Por que? 

15.2 - Que o tempo de resposta poderá 

Nível 	+----+----+----+----+----+  nivel 
baixo 	I 	1 	1 	I 	I 	I alto 

+----+----+----+----+----+  
1 	2 	,à 	4 	5 

Valor ............ 	 segundos. 

Por que? 
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. 15.3 - Que o tempo de resposta poderá aumentar:. 

	

Nivel 	+----+----+----+----+----+  nivel 

	

baixo 	I 	1 	1 	1 	1 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	...:.:, 

Valor 	1, 13 3, 31 13 33  31 I. 33 33 
	 segundos. 

Por que? 

16 - Identifique o grau de facilidade que OS usuários ter'ão para 

acessar os dados armazenados, considerando: 

16.1 - Que a• facilidade poderá se manter igual:: 

Porque? 

16.2 - Que a facilidade poderá diminuir: 

4' 	 4 	 + 

nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I facilidade 

	

facilidade 	+----+----+----+----+----+ 	total 
1. 	2 	3 	4 	5 

Por que? 
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16.3 - Que a facilidade poderá aumentar:: 

4- 	+ 

	

nenhuma 	I 	1 	I 	I 	I 	I facilidade 
facilidade 	+----+----+----+----+----+ 	total 

1 	2 	3 ) 	el. 	5 

Por que? 

17 - Identifique o grau de facilidade que os usuários ter'ão para 

alterar as saídas, considerando: 

17.1 - Que a facilidade poderá se manter igual:: 

Por que? 

17.2 - Que a facilidade poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 
nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	I facilidade 

	

facilidade 	+----+----+----+----+----+ 	total 
1 	2 	3 ...) 	4 	5 

Por que? 
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17.3 - Que a facilidade poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	T. facilidade 

	

facilidade 	+ 	f. 	 r- 	.4 	 total 
:1. 	2 	, 	4 	5  

Por que? 

+----+----+----+----+----+ 

	

nenhuma 	I 	• 	I 	:1: 	:1: 	:1: 	I 	:1:.i.:)(.:1,•::t 

	

::1,:::t .::::i.:1.1(:1,-Étr.Je 	+----+----+----+----+----+ facilidade 
:1. 	2 	','.; 	4 	5 

18 - Relacione o percentual de erros existente sobre as saidas 

a serem emitidas pelo sistema, considerando:: 

18.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por que? 

18.2 - Que o percentual poderá diminuiru. 

% de erros existente. 

Por que? 

À 
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18.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

% de erros existente. 

Por que? 

19 - Identifique o percentual que definirá o grau de utilização 

dos diversos tipos de saídas, considerando: 

19.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por que? 

19.2 - Que o percentual poderá diminuir:: 

+---------------------------------+---------+ 
I 	 S A I D l'..; S 	 I % USO 	I 
+---------------------------------+---------+  
I 	 I 	 I 
I relatórios 	 I 	 I 
+ 	 . 	f 
I 	 I 	 I 
I telas de vídeo 	 I 	 I 
+---------------------------------+---------+  
I 	 I 	 1 
I arquivos magnéticos 	 I 	 I 
+---------------------------------+---------+ 

Por qué? 
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. 19.3 - Que o percentual poderá aumentar:: 

(:) I S.1) A S 	 I % USO 	I 

I relatórios 
4 

telas de video 
+------------------_--_-----------+---------+ 

I arquivos magnéticos 
-4- 

Por quO? 

RECURSOS 

20 - Indique 	futura 	configuração dos 	equipamentos, 

 

20.1 - Que a configuração poderá se manter igual;; 

Por quCT 
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20.2 - Que a configuração poderá decrescer:: 

+---------------------------------+---------+  

I 	EQUIPÂMENTOS 	I QUAN4ID 1 
+---------------------------------+---------+ 

1 unidade central de processam. 	I 	 1 
+---------------------------------+---------+ 

1 disco magnético 	 , 1 
.4. 	 -4 

I fita magnética 	 , 1 	 I 
4 	 .4 

1 impressora local 	 T 	 I 
+---------------------------------+---------+  

I impressora remota 	 :1: 	 I 
4 	 -t 

I controladora de terminais 	I 	 :1: 
4 	 .4 	 -4 

1 terminais de vídeo 	 1. 	 I 
+---------------------------------+---------+ 

I microcomputador - 8 bits 	 I 	 1 
+ 

I microcomputador - 16 bits I I 
+---------------------------------+---------+ 

I microcomputador - 32 bits 1 , .i. 
+ 

Por que? 

20.3 - Que a configuração poderá aumentar:: 

4 

EQUIPAMENTOS 	I QUANTID 
-+ 

unidade central de processam. 

disco magnético 
1 

fita magnética 
+ 

I impressora local 
+---------------------------------+---------+  

impressora remota 

I controladora de terminais 
4 
I terminais de video 
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+--------------- : 

I 	1::: O U :I: P A 11 i.::: Kl 1.  O 5 	I QUANTID I 
+--------------- 	 -; 

I microcomputador - 9 bits 	I 	 I 
+------------- + 

I microcomputador - 16 bits 	I 	 I 

;

-----------------+---------+ 

1 microcomputador - 32 bit5 	T. 

; 	 .; 

Ror quf-.? 

21 - Identifique 
	linguagens de programaço 	que 	serão 

utilizadas, considerando: 

21.1 - Que o percentual de uso das linguagens continuará o mesmo:: 

Por que? 

21.3 - Que a.quantidade de software poderá aumentar em 100% para 

as linguagens de progrmação de quarta gera0o. 

Por que? 

22 - Identifique o nível de satisfa0o que poderão ter o5 

usuários, considerando:: 
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. 22.1 - Que o nivel poderá se manter igual: 

Por que? 

22.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  
insatisfatório I 	1 	1 	I 	I 	I satisfatório 

+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	,:: ., 

Por 

22.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

insatisfatório I 	I 	I 	1 	I 	I satisfatório 
+----+----+----+----+----+  

1 	..;:": 	3 	4 	!.:.:, 

23 - Identifique a futura rela0:o (percentual) entre o número 

total de empregados da empresa, considerando: 

23.1 - Que o percentual poderá se manter igual: 

Por que? 
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23.2 - Que o percentual poderá diminuir: 

Por que? 

23.3 - Que o percentual poderá aumentar:: 

Por que? 

24 - Identifique o nível de satisfaç'ão que os usuários poder'Ao 

ter, considerando:: 

24.1 - Que a insatisfa0o poderá continuar: 

Por que? 

24.2 - Que a insatisfação poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

insatisfatório I 	I 	I 	I 	1 	-I satisfatório 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	!:.:, 
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Ror quO? 

24.3 - Que a insatisfação poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

insatisfatório I 	, .1. 	I 	T 	I 	I 	satisfatório 
+----+----+----+----+----+ 

:1. (.4 

Por quC7 

25 - Determine 	o 	grau 	que 	poderá 	ser 	utilizado 	par 

descentralização dos recursos, considerando:: 

25.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por quf.i.? 

25.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

inexistente 	I 	1 	I 	1 	I 	I total 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	(4 	‘: 

Por quO? 
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25.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+ 
inexistente 	I 	J. 	I 	I 	I 	I total 

+ 	{• 	4 	+ 	4. 	: 
1 	2 	:3 	.1.

, I  ■.:.:, 

Por quO? 

PROCESSOS 

26 - Determine o percentual de manutençáo que poderá ocorrer, 

considerando:: 

26.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por quC? 

26.2 - Que o percentual poderá diminuir:: 

4 	 :r- 	 i- 

1 	 SUBSISTEMAS 	 I 	% 	I 
+---------------------------------+---------+  

I Execução da Operação 	 , i 	 1 
.4. 	 + 	 + 
1 Programação 	 I 	 I 

r- 	 + 
I Pós-despacho da Operação 	I 	 I 
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Por que? 

26.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

I 	 SUBSISTEMAS 	 I- 	T - 
4. 	 + 
1 Execução da Operação 	 1 	 I 
+---------------------------------+---------+ 

1 Programa0o 	 I 	 I 
+---------------------------------+---------+ 

I Pós-despacho da Operação 	 .1 

Por que? 

27 - Identifique o grau de flexibilidade a ser exigido para 

altera0o dos programas, considerando: 

27.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que? 

27.2 - Que o grau poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  

nenhuma 	I 	1 	I 	I 	I 	I muita 
flexibilidade +----+----+----+----+----+  flexibilidade 

1 	2 	3 	4 	5 
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Ror que? 

27.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  
nenhuma 	I 	I 	I 	I 	I 	1 muita 

flexibilidade 	: 	.5 	+ 	: 	., 	flexibilidade 
1. 	2 	3 	,I 	!.:.:, 

Por que? 

28 - Determine a caracteristica maior de processamento e o seu 

percentual relativo, considerando: 

28.1 - Que o percentual poderá se manter igual: 

Por que? 

28.2 - Que o percentual poderá diminuir: 

4 

% batch 
	

% interativo 

Por que? 
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28.3 - Que o percentual poderá aumentar:: 

.4 

% batch 	e 
	 % interativo 

4 
	 + 

Por que? 

NECESSIDADES 

29 - Identifique o grau de satisfa0o que o sistema conseguirá 

atingir, considerando: 

29.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

29.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

	

 
insatisfatório I 	I 	I 	I 	I 	I satisfatório 

	

.t 	 i 
1. 	2 	3 	(4 

Por que? 
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, 29.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

insatisfatório I 	I 	I 	I 	I 	I satisfatório 
+----+----+----+----+----+  

1. 	2 	3 	..4 

Por quê? 

30 - Determine as prioridades futuras para desenvolvimento de 

novas funOes dos subsistemas, considerando: 

30.1 - Que a prioridade poderá se manter igual:: 

Por quê? 

30.2 - Que a prioridade poderá se modificar:: 

Como? 

31 - Relacione as carências futuras a serem apresentadas , pelo 

uso do sistema, considerando: 

31.1 - Que as carências poder'ão se manter igual:: 

Por quê? 
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31.2 - Que as carencias podero se modificar:: 

Por que? 

AVALIArNO 

	

32 - Identifique o grau de 	confiabilidade que 05 usuários 

poderb ter nos dados processados, considerando:: 

32.1 - Que o grau poderá 5e manter igual:: 

Por que? 

32.2 - Que o grau poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+ 

inconfiável 	1 	I 	1 	I 	I 	I muito 
+----+----+----+----+----+  confiavel 

1 	2 	--.,.. 	4 

Por que? 

32.3 - Que o grau poderá aumentar:: 
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+----+----+----+----+----+  

inconfiável 	I 	1 	I 	I 	I 	1 muito 
+----+----+----+----+----+  confiável 

1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

33 - Determine o percentual de erros que a execução do sistema 

no futuro produzirá, considerando: 

33.1 - Que o percentual poderá se manter igual:: 

Por que? 

33.2 - Que o percentual poderá diminuir: 

Por que? 

33.3 - Que o percentual poderá aumentar: 

Por que? 
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34 - Identifique o grau de segurança que o sistema deverá possuir 

para bloquear acesso aos dados de pessoas n'ão autorizadas, 

considerando: 

34.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por que? 

34.2 - Que o grau poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  

nenhum 	:I: 	:I: 	:I: 	I 	:I: 	:I: 	t.ot.a..i. 
4 	4. 	4. 	+ 	..}. 	...- 

1 	2 	...) 	4 	. .... 

Por que? 

34.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  
nenhum 	I 	I 	I 	1 	T 	1 total 

+----+----+----+----+----+  
1 	2 	3 	4 

Por que? 

- Determine o nível de segurança que será necessário aos 

procedimentos, considerando: 

35.1 - Que o nível poderá se manter igual 
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Por que? 

35.2 - Que o mlvel poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  
nenhum 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	:.:,..i 1. c) 

+----+----+----+----+----+  

..! 	...-.. ..-..  .., 
(..; 	

!....., 

Por que? 

35.3 - Que o ni.vel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

nenhum 	I 	1 	I 	I 	I 	1 alto 
+----+----+----+----+----+ 

1 	•;::": 	3 	4 	5 

Por que? 

36 - Determine o grau de exatidão dos resultados que o sistema 

deverá proporcionar ao processar os seus dados, considerando: 

36.1 - Que o grau Poderá se manter iguale 

Por que? 

INSTRUMENTO DE APUA:CAÇA° - CENARIO MAIS 1.-.KUVAVEL DE 1997 	Fl. 33 



36.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 
nenhum 	I 	I 	I 	I 	I 	I total 

+ 	,r- 	4 	i. 	 i- 

	

1 	2 	3 	..1. 	5 
Por quO? 

,/ u0.-),   - Que o grau poderá-  aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  

nenhum 	I 	I 	I 	I 	I 	I total 
4 	 4. 	4 	4- 	4. 

	

1 	2 	:3 

Por quO? 

37 - Determine o grau de integridade que os arquivos deveráo ter 

no futuro sistema, considerando:: 

32.1 - Que o .grau poderá se manter igual:: 

Por qUO? 

37.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

nenhum 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+ 

	

 

i 	 A:. 
..-, 
 s.) 

-..s.  (1. 	c:: ..., 
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Por que? 

37.3 - Que o grau poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+ 
nenhum 	I 	I 	I 	I 	1 	I alto 

+----+----+----+----+----+  
1 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

38 - Identifique a periodicidade com que os manuais no sistema 

deverão ser atualizados, considerando:: 

33.1 - Que a periodicidade poderá se manter igual:: 

Por que? 

38.2 - Que a periodicidade poderá se modificar: 

+----+----+----+----+----+  

nenhuma 	I 	T. 	I 	I 	I 	I alta 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	,:.}. 

Por que)? 
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39 - Determine o nível de documenta0o necessário no futuro ao 

sistema 	( manuais do sistema, pástas individuais 	de 

programas, manuais do usuário, manual de e de 

controle de qualidade), em relá.„.An An seu conteúdo e a sua 

metodologia de gesenvolvimento, considerando:: 

39.1 - Que o nível poderá se manter igual:: 

Por que? 

39.2 - Que o nivel poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  
ináptopriado 	1 	I 	:1: 	I. 	:I: 	1 	muito 

+----+----+----+----+----+  apropriAgo 
:I. 

Por que? 

39.3 - Que o nivel poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
inapropriado I 	I 	I 	I 	I 	1 muito 

+----+----+----+----+----+ apropriado 

1 	2 

Por que? 

INSTRUMENTO DE APLICAcAU - CENARIO MAIS PROVAVEL DE 1997 	Fl. 36 



. 40 - Determine o nível de controle dos melhoramentos e das 

mudanças A serem efetuada no sistema, considerando: 

00.1 - Que o nivel poderá se manter igual:: 

Por quf.,.-Y? 

40.2 - Que o nivel poderá diminuir:: 

4- 

baixo 	I 	I 	I 	I 	l 	I alto 
4 

Por quO? 

40.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	1 	1 	1 	I 	1 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2::: 	3 	4 	5 

Por quO? 

TEC:MOI...0G I A 

41 - Identifique o nivel de disponibilidade necessário para o 

equipamento 	de 	processamento 	eletrúnico 	de 	dados, 
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considerando: 

41.1 - Que o nível poderá se manter igual:: 

Por qué? 

41.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	1 	I 	I 	I 	I 	, 1 alto 

+----+----+----+----+----+  

:1. 	2 	3 	4 	5 

Por que? 

41.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 

baixo 	I 	I 	I 	I 	, A. 	I 	alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	...ii 	4 	,.,.., 

Por que? 

	

42 - Identifique o grau 	de atualizaçSo dos equipamentos de 

processamento eletriinico de dados a serem usados na execu0o 

do sistema, considerando: 

42.1 - Que o nivel poderá se manter igual:: 

Por que? 
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42.2 - Que o nivel poderá diminuir: 

+----+----+----+----+----+  
baixo 	I 	I 	1 	I 	1 	I alto +----+----+----+----+----+ 

	

 
.1. 	 4 

Por quO? 

42.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+ 
baixo 	"S. 	.1. 	.1. 	.1 	"S. 	.1. 	alto 

i 

	

1 	2 	......? 	4 	!.:, 

Ror quO? 

43 - Estabeleça 	os fatores que poderão impedir O 	sistema 
alcançar 	o estado da arte em termos de 	tecnologia, 
considerando:: 

43.1 - Que os fatores poderão continuar os mesmos:: 

Por quel 
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. 43.2 - Que os fatores poderão diminuir:: 

Como? 

- Que os fatores poderão aumentar:: 

Como? 

44 - Determine 	a 	orientação 	,.:.,. 	ser 	utilizada 	para 	o 

desenvolvimento do sistema. considerando
:  

44.1 - Que a orienta0o poderá se manter igual:: 

Por que? 

04.2 - Que a orientação poderá se modificar: 

) por menus somente 

por menus e pesquisas dos dãdos pelos usuários 

) por menus, pesquisas dos dados pelos usuários e 

geração de relatórios 

Por que? 
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45 - Identifique o grau 	de atualiza0b das metodologias de 

desenvolvimento de sistemas a serem usadas na r-oncepç'4.b dos 

subsistemas e programas do sistema, considerando:: 

45.1 - Que o grau poderá se manter igual:: 

Por qt.ke:.:Y? 

45.2 - Que o grau poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	1 	I 	 À. 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

.I. 	2 

I*" 

45.3 - Que o grau poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	I 	, i 	.1 	1 	alto 
+----+----+----+----+----+  

ii. 	2 	3 	4 	
I.-.... 

Por guO? 
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AMBIENTE 

46 - Identifique o grau de sacisfa0o dos usuários em relac'ào ao 

que a sistema poderá realizar, considerando:: 

46.1 - Que o grau poderá se manter igual: 

Por que? 

46.2 - Que o grau poderá 

insatisfeito 	I 	I 	I 	I 	I 	1 muito 
5 

46.3 - Que n grau poderá aumentar:: 

+----+----+----+----+----+  
insatisfeito 	I 	I 	I 	I 	I 	I muito 

+----+----+----+----+----+  

1 	;:.: 	 3 	4 	,:: ., 

Por que? 

47 - Identifique o nível de influencia que o sistema poderá estar 

sujeito pelas mudan,,,As ocorridas nu meio externo (leis, 

governo, rotinas externas, etc.), considerando:: 
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. 47.1 - Que o nível poderá se manter igual:: 

Por quO? 

47.2 - Que o nível poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	I 	I 	1 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 

Por quO? 

47.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

+----+----+----+----+----+  

baixo 	I 	I 	1 	1 	I 	1 alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	3 	4 	5 

Por quO? 

48 - Identifique o nível de entendimento que os usuários poderão 

ter do sistema implantado no computador, considerando:: 

48.1 - Que o nivel poderá se manter igual:: 

Por quO? 
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48.2 - Que o nivel poderá diminuir:: 

baixo 	1 	I 	1 	I 	I 	I alto 
+----+----+----+----+----+  

1 	2 	 t, 
, 

Por 

42.3 - Que o nivel poderá aumentar: 

baixo 	I 	I 	I 	I 	I 	I alto 

49 - Determine o grau de influüncia que o sistema poderá ter nos 

planos gerados na empresa, considerando: 

09.1 - Que o grau pmderá se manter igual:: 

Pur que? 
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49.2 - Que o grau poderá diminuir 

nenhum 

Por que? 

:, 	:, 	: 	,,-• 	 + 

1 	I. 	I 	I 	I 	i 	total 
+----+----+----+----+----+  

.I. 	2 	...:.; 

49.3 - Que o grau poderá aumentar: 

nenhum 

Por que? 

+----+----+----+----+----+  
..r. 	:r. 	:r. 	:;: 	..I. 	:;: 	1.-..-.:-.,1,-..::::,.1 
+----+----+----+----+----+  

1. 	2 	:::.; 	, 

50 - Determine o nível de atendimento das futuras necessidades 

externas da empresa (governo, iniciativa privada, etc.) que 

o sistema produzira, considerando:: 

50.1 - Que o nível poderá se manter igual:: 

Por quÉ? 
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.50.2 - Que o nivel poderá diminuir:: 

+----+----+----+----+----+ 

baixo 	1 	.T. 	I 	1 	1 	I 	alto 
+----+----+----+----+----+ 

:1. 	2 	3 	4 	,,, 

Por que? 

50.3 - Que o nivel poderá 

baixo 	:E 
4 

1 	2 

Por ri 1..1. 

51 - Â 	qualidade do serviço prestado pelo 	fornecedor 	do 

equipamento é baixa. 

Determine o nível de set.visAJ que deverá ser prestado pelo 

fornecedor do equipamento, considerando: 

51.1 - Que o nível poderá se manter iguaL:. 

Por que? 
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51.2 - Que o nível poderá diminuir 

+----+----+----+----+----+ 
b.::).1x,.... -.. 	I 	I 	1: 	1 	1 	I 	alto 

+----+----+----+----+----+  
I 	2 	3 	4 	!,, 

Por que? 

51.3 - Que o nível poderá aumentar: 

4 	; 	.., 	: 	: 	: 
baixo 	I 	1 	I 	1 	1 	1 al to 

+----+----+----+----+----+ 

1 	2 	3 	4 

Por quO? 
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