
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

 

 

UM MODELO DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE CURSOS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU  
 

 

 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UFPE 

PARA A OBTENÇÃO DE GRAU DE MESTRE 

MODALIDADE MESTRADO PROFISSIONAL 

POR 

 

IVANY MARIA DE ARRUDA 

Orientador: Prof. ADIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

RECIFE, outubro/2007 

 

 



 ii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A779m Arruda, Ivany Maria de. 

 Um modelo de sistema de informação para gestão de cursos de 
pós-graduação lato sensu  / Ivany Maria de Arruda. - Recife: O Autor, 
2007. 

x, 85 folhas, il : figs., tabs. 
 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. 

CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 
2007. 

 
Inclui bibliografia, Apêndice e Anexos. 
 
1. Engenharia de Produção. 2. Metodologia BSP. 3.Sistema de 

Informação – Curso de Pós-Graduação  I. Título. 
           
       UFPE 
 
658.5                      CDD (22. ed.)                 BCTG/2007-153 



 iii

 

 
 
 

 



PÁGINA DEDICATÓRIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Marcos, meu anjo da guarda.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMENTOS 

A Deus, que está sempre ao meu lado, me abençoando constantemente; 

Ao meu orientador, Prof. Adiel Teixeira de Almeida, que viabilizou a elaboração deste 

trabalho e a conclusão de mais uma etapa tão importante na minha vida profissional. Muito 

obrigada por esta oportunidade; 

Aos professores André Marques e Ana Paula Cabral, membros da banca examinadora, cujas 

recomendações para a melhoria deste trabalho foram valiosas; 

Aos professores do PPGEP, pelos ricos ensinamentos; 

Aos colegas do GPSID que me ajudaram de várias formas. Vou citá-los em ordem alfabética, 

para não ser injusta com ninguém: Ana Carla, Anderson Brito, Lucyene Guimarães, Marina 

Duarte, Pedro Sangreman, Rodrigo Ferreira,Telma Lima, Vanessa Batista e Yuri Lopes, . 

Às minhas colegas de trabalho Juliane Santiago, Isabel Carneiro, Deise France, Juliana 

Ferreira, Lílian Beatriz, Ramoni Almeida, Amanda Paraíso e Bárbara Kelly. 

Aos meus colegas de mestrado Bruna Campos, Carlos Henrique, Charlton Lima, Gracyanne 

Freire, Helen Silva, Leane Cabral, Marcelo Hazin, Mary Katherine, Saint Clair, Paulo Estevão 

e Sérgio de Deus, pelos momentos de estudo em grupo;  

Aos cursos de pós-graduação lato sensu do Departamento de Engenharia de Produção da 

UFPE, pelas informações fornecidas.  

Aos meus pais e irmãos, pelas palavras de ânimo;  

A Gilda e Mariinha, por todo o incentivo e apoio, fundamentais para a realização deste 

trabalho. 

A Marcos, que preencheu todas as lacunas da minha vida. Sempre pude, e tenho certeza que 

sempre puderei contar com você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Obrigada por 

acreditar em mim. 



 vi

RESUMO 

As estruturas estritamente funcionais não demonstravam o que a empresa fazia, para 

quem fazia e nem como era feito. Esse modelo de gestão, a partir do final da década de 

oitenta, foi começando a se redirecionar para uma visão mais sistêmica, que propicia enormes 

ganhos de tempo na análise de resultados das intervenções nos processos organizacionais: a 

inexistência de uma visão dos processos organizacionais gera atividades redundantes e que 

não agregam nenhum valor aos seus clientes.  

A visão por processos prioriza a análise das funções de uma organização, desde uma 

ótica de atividades sequenciadas lógico-temporalmente. Foi com base nesta visão, que esta 

pesquisa se propôs a desenvolver um modelo de Sistema de Informação (SI), para cursos de 

pós-graduação lato sensu.  

A metodologia utilizada no planejamento dos SI’s foi a BSP (Business System 

Planning), uma abordagem em que a base suporte aos sistemas de informação é o processo do 

negócio. Para construir a estrutura do SI da organização estudada neste trabalho, fez-se 

necessário identificar os dados, e como são compartilhados pelas funções e seus respectivos 

processos. O mapeamento dos processos permitiu a identificação de sistemas interfuncionais.  

Diante da limitação de recursos, o estudo BSP também viabilizou a ordem de 

implementação dos módulos de sistemas de informação, identificados com o uso desta 

metodologia.  

A utilização da BSP ratificou o consenso na literatura de que nenhum investimento em 

SI será satisfatório, se o planejamento do SI não estiver alinhado ao planejamento do negócio. 

Portanto, a tecnologia da informação (TI) e os recursos financeiros de uma organização não 

podem ser vistos como os seus únicos ingredientes de sucesso. O investimento deve ser 

decidido, considerando-se não apenas os ganhos financeiros, como também os ganhos 

estratégicos. 

Palavras-chave: sistemas de informação, metodologia BSP, visão por processos. 
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ABSTRACT 

Strictly functional structures did not demonstrate what the company did, for whom it did 

it nor how it was done. This management model, from the end of the 1980s, began to seek new 

bearings under a more systematic vision, which provides enormous gains in time when 

analyzing the results of interventions in organizational processes: the non-existence of a 

vision of the organizational processes generates redundant activities and those that do not 

add any value whatsoever to their clients.  

The vision by processes gives priority to analyzing the organizations´s functions, by 

taking a perspective of activities sequenced in a logical and temporal manner. It was based 

on this vision that this research study set out to draw up a model of an Information System 

(IS), for lato sensu post-graduate courses.  

The methodology used in planning the ISs was BSP (Business System Planning), an 

approach in which the base support to information systems is the process of the business. In 

order to build the structure of the IS of the organization studied in this paper, the data had to 

be identified, and how they are shared by the functions and their respective processes. The 

mapping of the processes allowed the interfunctional systems to be identified.   

Faced with the limitation on resourcing, the BSP study also made it viable to order the 

implementation of the information system modules identified with the use of this methodology.   

Using BSP ratified the consensus in the literature that no investment will be 

satisfactory, if planning the IS is not aligned to the planning of the business. Therefore, 

Information Technology (IT) and the financial resources of an organization cannot be seen as 

the only ingredients for its success. Investment must be decided upon, considering not only the 

financial gains, but also the strategic gains.  
 
Key-words: information systems, BSP stud, vision by processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações, antigamente, preparavam seus “pacotes de aplicações” orientados para 

uma visão funcional: por exemplo: não podiam ser repassadas ao departamento de fabricação 

dos produtos as informações do departamento de vendas. Não se sabia se os clientes de um 

produto eram consumidores de outro(s) produto(s) da mesma empresa. Davenport (1994) 

denominou estes sistemas de sistemas “encanados”, pois não podiam proporcionar uma visão 

do conjunto da organização. Aprisionavam os dados dentro das funções. 

Em fins da década de 80, muitas empresas concluíram que precisavam ser inter-

funcionais, a fim de atender às necessidades dos negócios e dos clientes. Perceberam que, se 

os seus modelos de organização tivessem sido baseados em processos, e não em funções, seus 

sistemas de informação provavelmente teriam sido muito mais integrados, desde o começo, e 

evitariam inconsistência de informações, e consequentemente re-trabalhos. 

A visão de que a empresa contemporânea deve focar uma perspectiva horizontal (como 

correm os processos), e não uma perspectiva vertical (baseada em uma hierarquia de funções) 

foi ganhando espaço, segundo Cury (2000) nos estudos organizacionais. Ele afirma que a 

visão vertical é muito restritiva, porque: 

• Não evidencia como se agrega valor aos produtos ou serviços destinados aos 

clientes; 

• As funções são muito mais importantes que os clientes;  

• As principais responsabilidades se perdem na lacuna entre os departamentos 

funcionais. 

Oliveira (2006) afirma que “se os diversos processos administrativos da empresa, 

principalmente os de amplitude global, não estiverem perfeitamente interligados, é muito 

comum ocorrerem situações de tratar cada caso como um caso, o que pode gerar uma série de 

trabalhos extras de levantamento e análises, os quais podem provocar situações de gasto 

desnecessário de tempo por parte dos executivos das empresas”.  

Visualizar os dados a partir dos processos possibilita, segundo Moraes e Almeida 

(2002) criar uma estrutura para o SI que permita um maior compartilhamento de dados entre 

as funções. A metodologia BSP (Business System Planning), para planejamento de SI, 

utilizada neste trabalho, viabilizou esta estrutura.  

Como nessa abordagem, os processos de negócio são identificados a partir da visão 

estratégica, esta abordagem top-down inicia-se pela definição dos objetivos da organização 
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para os quais o sistema é desenvolvido. Depois que são identificadas as atividades da 

organização, determinam-se as principais informações requeridas para tomar as decisões. A 

partir do conhecimento dos processos a quem o SI atendeu, foram ajustadas prioridades para o 

seu desenvolvimento. Adotou-se um modelo de priorização, com base em um procedimento 

de agregação dos fatores analisados, na forma de uma função valor aditiva. Foi utilizado um 

Sistema de Apoio a Decisão (SAD) para este fim. 

Por último, definiu-se um plano de ação para a implementação do modelo proposto de 

SI. 

Este trabalho apresenta um estudo de caso que utiliza a referida metodologia para o 

desenvolvimento de um modelo de SI para gestão de cursos de pós-graduação lato sensu. O 

fundamento da BSP, segundo Duarte et al (2005), é de que “a informação é um recurso a ser 

utilizado por toda a organização e, por conseguinte, deve ser planejada sob este enfoque”. 

A pesquisa foi realizada em duas etapas:  

• Pesquisa bibliográfica, que diz respeito ao embasamento teórico para o 

desenvolvimento da pesquisa prática. Refere-se à investigação de assuntos 

relevantes para o tema da dissertação em sites, livros, periódicos, anais, etc.  

• Coleta de dados, análise e apresentação dos resultados.  

Como não foi necessário utilizar métodos estatísticos para atender ao objetivo do 

trabalho, a pesquisa foi qualitativa. Do ponto de vista de sua natureza, foi aplicada, pois teve 

como objetivo gerar conhecimentos para uma aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos da empresa objeto da pesquisa.  

O método de pesquisa utilizado, portanto, foi de natureza exploratória e descritiva. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivos Gerais 

Propor um modelo de um Sistema de Informação (SI) para cursos de pós-graduação 

lato sensu, com base em uma metodologia de planejamento de SI denominada BSP (Business 

System Planning). 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

• Apresentar as desvantagens da visão vertical das organizações, e as vantagens da 

visão por processos nos modelos de gestão empresariais; 

• Enfatizar a relação entre os sistemas de informação, as estratégias competitivas e 

os processos organizacionais; 

• Apresentar a necessidade de planejar um SI antes de implementá-lo, e a 

importância do seu alinhamento com a estratégia do negócio; 

• Destacar a relevância do estudo BSP, que foca os processos empresariais, para 

viabilizar o planejamento de um SI interfuncional; 

• Apresentar uma aplicação prática de um modelo de decisão multicritério 

baseado na função valor aditivo, através de um Sistema de Apoio a Decisão 

(SAD), utilizado especificamente para a etapa de priorização dos Módulos de 

Sistemas de Informação, identificados com o uso da BSP;  

• Efetuar a aplicação da BSP no contexto de uma organização, a fim de ilustrar o 

funcionamento desta metodologia.  

1.2 Justificativa 

Grande parte dos executivos das empresas tradicionais tinha uma visão “defeituosa” da 

organização, limitando-se à função principal que o departamento desempenhava, como 

também as funções intermediárias desenvolvidas por suas divisões (suprimentos, recursos 

humanos, serviços gerais, etc), além, finalmente, de indicar as atividades especializadas, que 

são as executadas pelas respectivas seções (recrutamento e treinamento, compras, controle de 

estoques, etc.). Cury (2000) afirma que os gerentes das organizações funcionais, embora 

entendessem de seus produtos e/ou serviços, não entendiam de seus negócios, pois não 

compreendiam, com detalhes, como eram os processos de desenvolvimento, venda e 

distribuição de seus produtos e/ou serviços.  

A visão por processos surgiu para atender às necessidades de uma coordenação mais 

aperfeiçoada das interdependências entre as funções organizacionais. “A perspectiva do 

cliente deve estar embutida não só no projeto final do processo, como também no seu esboço 

inicial e nas atividades de pós-implementação”. (DAVENPORT, 1994).  

Algumas das vantagens que adequados processos administrativos, segundo Oliveira 

(2006) proporcionam para as empresas são: 
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• “Eliminação de atividades e tarefas desnecessárias na busca de se agregar maior 

valor para o produto ou serviço oferecido ao cliente; 

• Foco de interação direcionada para o cliente do produto ou serviço, ou seja, 

quem efetivamente paga pelo resultado; 

• Questionamento otimizado sobre as maneiras e formas de realizar as tarefas e 

atividades; 

• Consolidação de novo e melhor estilo de administração na empresa” 

Os SI planejados e desenvolvidos com essa abordagem horizontal contribuem para a 

eliminação de atividades paralelas e métodos de trabalho complicados, inadequados e 

redundantes, podendo até eliminar funções desnecessárias. São extremamente poderosos no 

sentido de solucionar problemas de todas as áreas funcionais – marketing, produção, finanças, 

etc. Contribuem para a competitividade empresarial, tornando viáveis as inovações. 

A metodologia BSP, utilizada nesta pesquisa, visa eliminar a utilização de abordagens 

inadequadas para o planejamento de SI, sem a elaboração de um plano de ação e com base 

apenas nas necessidades emergentes da organização. Sem uma visão integrada entre o 

planejamento estratégico da empresa e o do sistema de informação, são geradas, sem dúvida, 

“ilhas” de sistemas computadorizados, segundo Moraes e Almeida (2002). 

Como esta metodologia fornece uma visão integral da organização, permitindo um 

estudo global da empresa, é uma das mais completas da literatura, pois os produtos de suas 

diversas etapas servem ao planejamento de SI e gestão dos recursos de informação, como 

também ao planejamento e à gestão da própria organização, pois a metodologia define “todos 

os processos de negócio desenvolvidos na organização, a identificação dos dados do negócio 

e o fluxo de toda informação da organização através do negócio”. (COSTA, 2003). 

1.3 Estrutura da dissertação 

O presente trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos, dispostos da seguinte 

forma: 

O primeiro capítulo refere-se à parte introdutória da dissertação, onde são apresentados 

os objetivos geral e específicos, a estrutura, a justificativa para a escolha do tema, e os 

procedimentos metodológicos e os métodos de coleta de dados utilizados. 

A base conceitual está no Capítulo 2.  
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Os resultados da fase prática da pesquisa estão no terceiro capítulo, onde foram feitas 

ligações entre os conceitos apresentados no capítulo 2 e a situação real na instituição objeto 

do estudo de caso.  

No capítulo 4, são apresentadas as considerações finais, as limitações para a elaboração 

deste trabalho e as sugestões para futuras pesquisas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na base conceitual que dá suporte ao desenvolvimento deste trabalho, serão tratados 

conceitos relativos à visão vertical das organizações, abordagem de processos (definição de 

processos-chave e de apoio e seus mapeamentos), sistemas de informação e metodologias de 

planejamento de SI, em especial a metodologia BSP. 

2.1 A Visão Vertical das Organizações 

A ótica funcional baseia-se na tradicional divisão do trabalho em órgãos orientados por 

funções. Prejudica as comunicações entre os participantes de cada processo de negócio, pois o 

seu objetivo não está na satisfação dos clientes.  

Cury (2000) apresenta as desvantagens dessa visão tradicional: 

• Não demonstra o “que”, “o porquê” e o “como” do negócio, impondo-se a 

conclusão de que se está gerenciando o organograma, e não o negócio; 

• A forma como o trabalho é efetivamente realizado não é transparente; 

• Cada área preocupa-se apenas com o que seja de sua responsabilidade funcional; 

• A eficiência é quantificada “nas partes” da empresa, e não no todo. 

Uma situação de visão vertical é exemplificada por Cury (2000): vendendo muitos 

produtos, o departamento de marketing atinge seus propósitos, mas se a produção não 

conseguir produzi-los e entregá-los no prazo, isso não é com o marketing, que cumpriu sua 

missão. Ou seja, mede-se o desempenho restritamente na função.  

2.2 A visão por Processos  

Entre o final da década de 80 e início da década de 90, objetivando maximizar o valor 

ao cliente, emergiu nos estudos organizacionais a idéia de “processo”. (CURY, 2000).  

Abaixo, alguns conceitos de processo na literatura: 

 “Processo é um conjunto estruturado de atividades seqüenciais, que apresentam relação 

lógica entre si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar as necessidades e 

as expectativas dos clientes externos e internos da empresa”. (OLIVEIRA, 2005) 

“Processo é um conjunto de atividades interligadas que transformam insumos em 

produtos ou serviços, os quais representam soluções para os problemas dos clientes internos e 

externos da empresa”. ROBERTS (1995, apud OLIVEIRA (2005)).  



Capítulo 2  Fundamentação teórica
 

 7

“Processo é um conjunto de atividades interligadas entre si, que ocorrem naturalmente 

na operação diária da empresa, tomando determinado insumo e transformando-o para criar um 

resultado”. MOREIRA (1994), apud OLIVEIRA (2005)).  

“Processo é uma seqüência de atividades políticas, procedimentos e sistemas de suporte 

que são necessários para atender às necessidades dos clientes”. CROSS ET AL (1995), apud 

OLIVEIRA (2005); 

“Processo é um conjunto de atividades ordenadas de forma lógica, visando ao 

atendimento das necessidades dos clientes”. FRIED (1995, apud OLIVEIRA (2005)). 

“Processo é um grupo de tarefas que têm interligação lógica, baseadas no uso de 

recursos da empresa para gerar determinados resultados consistentes com seus objetivos” 

HARRISON E PRATT (1995), apud OLIVEIRA (2005). 

“Processo é um conjunto de atividades capazes de agregar valor para o cliente” 

BOGAN (1994, apud OLIVEIRA (2005)).  

“Processo é um conjunto de atividades interligadas, capazes de transformar insumo de 

forma a criar um produto ou serviço, visando agregar valor”. (OLIVEIRA, 2005).  

“Processo é uma série de tarefas ou etapas que recebem insumos (materiais, 

informações, pessoas, máquinas, métodos) e geram produtos (produto físico, informação, 

serviço), com valor agregado, usado para fins específicos por seu receptor” (CURY, 2000). 

“Processo empresarial é um conjunto de atividades com uma ou mais espécies de 

entrada e que cria uma saída de valor para o cliente.” HAMMER & CHAMPY (1994) 

“Processo é simplesmente um conjunto de atividades estruturadas e medidas, destinadas 

a resultar num produto especificado para um determinado cliente ou mercado”. 

(DAVENPORT, 1994). 

Segundo Soares et al (2006, apud Davenport (2000)), “um processo é definido como 

uma específica ordenação de atividades de trabalho através do tempo e do espaço, com um 

início, um fim e um conjunto claramente definido de entradas e saídas”. 

Portanto, os processos representam uma estruturação de ações e recursos com o objetivo 

de gerar um ou mais produtos e/ou serviços para os clientes da organização. 

Davenport (1994) distinguiu a estrutura do processo das versões mais hierárquicas da 

estrutura da seguinte forma: 

• Não se pode “medir” a estrutura hierárquica; já os processos têm elementos 

comuns, como custo, satisfação do cliente, prazos e qualidade de produção; 
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• As estruturas hierárquicas são visões fragmentárias das relações de subordinação 

e das responsabilidades, enquanto que a estrutura de processo é uma visão 

dinâmica, da forma pela qual as empresas geram valor; 

• A estrutura baseada no processo desenfatiza a estrutura vertical do negócio, onde 

o intercâmbio entre as funções não é coordenado. 

Na opinião de Rummler & Bracher (1974), as maiores oportunidades de melhoria de 

desempenho das empresas estão nas interfaces de comunicação entre as funções. Exemplos de 

interfaces incluem: 

• A passagem de novas idéias de produtos do marketing para a pesquisa e 

desenvolvimento (P & D); 

• A transferência de um novo produto da P & D para a fabricação; 

• A transferência dos pedidos dos clientes para o setor de vendas; 

• A transferência de informações de faturamento e vendas para o financeiro. 

Afirma Davenport (1994) que o movimento seqüencial dos produtos e serviços através 

das inúmeras funções (marketing, vendas, atendimento ao cliente, etc) é uma abordagem 

onerosa e que consome tempo. O autor exemplifica a importância da visão por processos: a 

função “fabricação” pode melhorar o ciclo do tempo e a qualidade, e estas melhorias não 

serem percebidas pelos clientes, se houver uma má coordenação com outras funções. O tempo 

de fabricação de um produto pode ser reduzido, mas ficar no depósito, aguardando a solução 

de uma discrepância em um pedido, ou a verificação do crédito de um cliente. A melhoria 

funcional ocorreu, mas a do processo, não, pois não beneficiou imediatamente o cliente. 

 “A visão por processos privilegia a análise das atividades transversais à organização, 

permitindo o entendimento e a melhoria da organização como um todo em função do seu 

objetivo final”. (SOARES ET AL, 2006) 

2.2.1 Processos-Chave e Processos de Apoio 

Um dos problemas quando se pensa nos processos, é quanto ao número adequado de 

processos a uma organização. Essa dificuldade nasce do fato de que os processos são quase 

infinitamente divisíveis. Segundo Cury (2000), os processos considerados mais importantes 

(relacionados com as atividades-fim) em uma empresa são denominados de processos-chave; 

os demais são denominados de processos de apoio. Rocha et al (2004) define as atividades 

como sendo os passos dos processos.  
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Na tabela 2.1, há exemplos dos principais processos de algumas empresas líderes no 

mercado. 

Tabela 2.1 – Principais processos empresariais de empresas líderes 

IBM Xerox British Telecom  
Captação de informações de 
mercado  Participação do cliente Dirigir negócios 

Seleção do mercado Logística e gerenciamento do estoque Planejar negócios 
Exigências Engenharia e projeto dos produtos Desenvolver processos 
Desenvolvimento de hardware Manutenção dos produtos Gerenciar operação de processos 
Desenvolvimento de software Gerenciamento da tecnologia Proporcionar apoio de pessoal 

Desenvolvimento de serviços Gerenciamento da produção e 
operações Comercializar produtos e serviços 

Produção Gerenciamento de marketing  Proporcionar serviços ao cliente 
Atendimento ao cliente Gerenciamento dos fornecedores Gerenciar produtos e serviços 
Relação com o cliente Gerenciamento da informação Fornecer serviços de consultoria 
Serviço Gerenciamento empresarial Planejar a rede 
Feedback do cliente Gerenciamento dos recursos humanos Operar a rede 

Marketing Gerenciamento dos bens arrendados de 
capital Proporcionar serviços de apoio 

Integração da solução Jurídica Gerenciar os recursos de 
informação 

Análise Financeira Gerenciamento Financeiro Gerenciar as finanças 

Contabilidade  Proporcionar pesquisa e 
desenvolvimento técnicos 

Recursos humanos   
Infra-estrutura da Tecnologia 
da Informação   

Fonte: Davenport (1994)  

2.2.2 Mapeamento de processos  

A análise tradicional de um processo, de acordo com Cury (2000), deve considerar suas 

entradas (insumos) e saídas (produtos). Para entender o processo, é indispensável fazer um 

completo levantamento de tudo o que acontece em suas diversas atividades e tarefas. Mapear 

processos consiste em identificar todos os fornecedores e clientes dos processos, os 

respectivos insumos e produtos.  

Identificar os principais processos e enumerá-los é extremamente importante para os 

seus mapeamentos. Para isso, faz-se necessário conhecer todos os processos da organização.  

Há dezenas de ferramentas utilizadas para estudar processos: vídeos, fotografias, 

questionários, entrevista, formulários, diagrama em blocos (representação gráfica de um ou 

vários processos, com a finalidade de indicar de onde vem e para onde se dirige o fluxo do 

processo), fluxograma (ferramenta gráfica para descrever a seqüência das atividades de um 
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sistema, bem como as atividades de decisão, arquivamento de documentos e demoras no 

processo, etc), entre outras. 

2.3 Sistemas de Informação  

2.3.1 Conceito de Sistemas 

Davis (1974), por exemplo, definiu um sistema genérico como um conjunto de 

elementos que interagem entre si, de uma forma ordenada, e que possui objetivos comuns: as 

entradas são os itens que se transformam em saída, que por sua vez, são os itens produzidos 

para atingir o objetivo do sistema O ambiente é o contexto no qual o sistema está inserido, e 

as restrições, as limitações existentes no sistema. Os objetivos são os fins desejados pelo 

sistema e a realimentação é a comparação entre as saídas e os objetivos do sistema, para a 

realização dos ajustes necessários. O feedback, que pode ser traduzido como retroalimentação, 

é de fundamental importância nos estudos dos processos de gestão pois permite que se 

verifique se o resultado de um processo está ou não de acordo com o esperado, conforme 

padrões estabelecidos. 

A interação entre esses elementos pode ser representada no modelo da figura 2.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Representação Geral de um Sistema 

Fonte: Davis (1974) 

2.3.2 Sistemas de Informação 

De acordo com Stair (1996) e O’Brien (2001), um sistema de informação é um caso 

particular de um sistema genérico em que as entradas são dados, e as saídas, informações.  
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Saídas Entradas 

Realimentação 
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A partir do momento que um dado passa a fazer sentido, a ter uma utilidade para o seu 

destinatário, o dado torna-se uma informação. Os destinatários das saídas podem ser outro(s) 

usuário(s), como podem ser outro(s) sistema(s). Na fase de processamento, os dados são 

transformados em informações (figura 2.2). 

 

 

 

Figura 2.2 – Representação de um sistema de informação 

Fonte: Almeida et al  (2002) 

Há várias visões sobre conceito para informação. A seguir, são apresentadas algumas: 

• “conjunto de dados aos quais os seres humanos deram forma para torná-los 

significativos e úteis” (LAUDON E LAUDON, 1999) 

• “conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor adicional além 

do valor do fato em si” (STAIR, 1996) 

• “corresponde ao dado que tenha sido processado de uma forma que tem 

significado para o receptor (usuário) e tem valor, real ou percebido, em uma 

decisão atual ou futura” (DAVIS, 1985) 

• “As informações são dados que foram organizados, refinados, e se apresentam 

de uma forma tal que podem ser usados para facilitar o processo de tomada de 

decisão presente e futura”. (ALMEIDA et al, 2002) 

2.3.3 Abordagens para os Sistemas de Informação  

Todo produto de um SI, ou seja, toda informação está associada a uma decisão. 

As atividades gerenciais, segundo Almeida et al (2002), classificam-se, para efeito de 

uso da informação na tomada de decisão, em três grupos: 

• Planejamento Estratégico - é vista como o nível mais alto de atividades do 

gerente. Envolvem planos estratégicos e longos horizontes de tempo.  

• Controle gerencial - devem assegurar que as metas da organização sejam feitas 

eficientemente e eficazmente. 

• Operações de controle - está na base da hierarquia. Sua finalidade é garantir que 

as tarefas específicas sejam feitas eficientemente e eficazmente. 

Dado 
Processo de 

transformação Informação 
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De acordo com estes mesmos autores, as decisões nas organizações são também 

agrupadas em três níveis: 

• Decisões estratégicas - Estão orientados para o mais alto nível gerencial. Os 

problemas a serem resolvidos são mais externos que internos;  

• Decisões gerenciais - Estão na média gerência. Estão orientados para maximizar 

a performance potencial.  

• Decisões operacionais – Relacionam-se ao nível mais baixo da gerência. 

Em função do nível de estruturação, as decisões classificam-se em:  

• Decisões estruturadas – referem-se a tarefas programadas e bem definidas. Não 

precisam de um decisor para implementação;  

• Decisões semi-estruturadas – não são totalmente definidas por procedimentos 

padrões; incluem aspectos estruturados. Exemplo: previsão de demanda, 

orçamentação, análise de compra de capital, etc. 

• Decisões não-estruturadas - são decisões únicas pela sua natureza. A intuição do 

decisor tem uma presença forte. Caracterizam-se também por um menor uso de 

tecnologia de computação. Exemplo: introdução de novos produtos. 

Os SI podem apresentar três classificações, conforme Sprague e Watson (1989):  

• Sistema de Informação Transacional (SIT): suportam as atividades fortemente 

estruturadas e padronizadas. Intimamente interligados com as atividades da 

rotina da organização, representam a automação das tarefas. As transações de 

um SIT permitem entrada dos dados, processamento e armazenamento de dados; 

geração de consultas e relatórios. O SIT tem como objetivo processar dados 

gerados por (e sobre) transações, tornando as informações mais precisas, 

assegurando integridade de dados e informação, rapidez na disponibilização da 

informação, minimizando erros, garantindo assim o fornecimento de melhores 

produtos e serviços, segundo Stair (1996) e Lucas (1990), apud Costa e Almeida 

(2002). 

• Sistemas de Informação Tático ou Gerencial (SIG): fornece aos gerentes 

informações úteis para gerenciar as várias atividades da empresa. Os SIG 

informam situações em que algum indicador gerencial está fora de controle. A 

saída dos SIG são relatórios. A diferença entre os relatórios gerados pelo SIT e 

os gerados pelo SIG, é que o primeiro tem como objetivo a eficiência dos 

processos, e o segundo, a eficácia da gestão. Os relatórios atendem a solicitações 
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do usuário e manipulam dados estruturados. Um SIG é utilizado pelos gerentes 

para tomar decisões que dizem respeito a problemas estruturados. As entradas 

para o SIG são dados e/ou informações geradas e/ou manipuladas no SIT; 

• Sistemas de Apoio a Decisão (SAD): enfatizam a adaptabilidade e flexibilidade 

para acompanhamento das mudanças, tanto do ambiente, quanto nas diferentes 

necessidades de utilização por parte dos usuários. Caracterizam-se também por 

direcionar-se principalmente a problemas não estruturados, que ocorrem com 

mais freqüência nos altos níveis gerenciais. 

Para uma correta utilização de um SAD, é imprescindível o conhecimento de métodos 

de apoio a decisão (os decisores devem atuar em conjunto com um analista de decisões), o 

que não ocorre com as outras abordagens de SI. O SAD, de acordo com Duarte et al (2005) é 

composto de: 

• Uma base de dados: nesta base, estão presentes tanto os dados internos (referem-

se ao conhecimento a priori dos gestores, e /ou dados provenientes dos SIT’s) 

como os externos (necessários para os níveis hierárquicos mais altos da 

organização), que podem ser acessados pelo usuário diretamente, ou servem 

como input para a base de modelos;  

• Uma base de modelos: utiliza algoritmos para gerar informações para auxiliar no 

processo decisório. Usando uma representação matemática do problema, os 

algoritmos servem para gerar informação que auxiliam na tomada de decisão;  

• Diálogo: é o componente mais importante para o usuário. É definido como uma 

combinação de software, hardware e pessoas que habilita o usuário a interagir 

com o SAD. É, portanto, a interface sistema/usuário. 

A figura 2.3 apresenta essa composição: 

 

BASE DE DADOS

Resultados obtidos da 
metodologia de 

planejamento de SI 
BASE DE MODELO 

Informações obtidas 
diretamente do 

decisor 
Informações obtidas
do especialista em SI

 
Figura 2.3– SAD para priorização de SI  
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Fonte: Miranda et al (2002) 

Dornelas (2002) destaca, ainda, um tipo de SI que fornece suporte ao processo decisório 

do alto escalão da organização, ou seja, que é voltado para o executivo, envolvendo 

usualmente um foco estratégico: são os Sistemas de Informação Executiva (SIE). Segundo 

Pozzebon e Freitas (1996), os SIE são uma solução para disponibilizar informações 

corporativas e estratégicas para os decisores, de maneira que otimize sua habilidade para 

tomar decisões de negócio importantes. 

2.3.4 Sistemas de Informação e Estratégia Competitiva  

Ser competitivo, de acordo com Martins (1998), é ter condições de concorrer com um 

ou mais fabricantes e fornecedores de um produto ou serviço em um determinado mercado. 

Essa condição de concorrência é caracterizada pelo fato de não existir um fornecedor, ou 

conjunto de fornecedores, que domine de forma absoluta o mercado. Essa capacidade de 

competir normalmente varia ao longo do tempo, e não são raros os exemplos de empresas que 

perdem tal capacidade e são expulsas do mercado. 

De acordo com Martins (1998), a empresa precisa estar atenta para dois aspectos 

básicos: primeiro, e mais importante, é identificar as necessidades dos consumidores; 

segundo, e não menos importante, é saber como atendê-las. A forma como a empresa aborda 

essas duas questões indissociáveis define suas capacidades competitivas ou, em outras 

palavras, sua competitividade. 

À medida que crescem as vantagens competitivas de uma empresa, aumenta sua parcela 

do mercado. Os SI contribuem para ampliar e fortalecer o nível de concorrência entre as 

empresas, criando vantagens competitivas mais sustentadas.  

O’Brien (2001) acrescenta formas de como os SI podem melhorar os processos 

empresariais: 

• Transformando processos não estruturados em transações rotineiras; 

• Transformando a informação de modo rápido e fácil por grandes distâncias, 

tornando os processos independentes da geografia; 

• Incorporando grandes quantidades de informações detalhadas para um processo; 

• Permitindo mudanças na seqüência das tarefas ou permitindo que tarefas 

múltiplas sejam realizadas simultaneamente; 

• Permitindo um acompanhamento detalhado da situação, das entradas e saídas de 

um processo;  
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• Conectando duas partes dentro de um processo que, caso contrário, se 

comunicariam por meio de um processo intermediário. 

Davenport (1994) afirma que certas abordagens do planejamento estratégico e do 

planejamento de sistemas, que têm uma perspectiva de processo, podem ser úteis para a 

identificação de processos. Por exemplo, a estrutura de Porter para a organização das 

atividades de uma empresa, enfatiza a utilidade da identificação e exploração de elos na 

cadeia de valor como um meio de identificar tanto as oportunidades competitivas como os 

processos de alto nível.  

Para ajudar as empresas a distinguir as atividades que agregam valor aos clientes das 

que não agregam, Porter (1989) propõe um modelo denominado “cadeia de valor”. A cadeia 

de valor é um retrato de todas as atividades utilizadas pela organização para produzir e 

oferecer algo que seja valorizado por seus clientes. As atividades de valor são as atividades 

que, como o próprio nome indica, criam um produto (que pode ser um bem ou serviço) de 

valor para os seus clientes. Cada uma dessas atividades emprega insumos adquiridos, recursos 

humanos e formas de tecnologia para que estes recursos executem suas funções. 

A cadeia de valores pode ser usada como instrumento fundamental no diagnóstico da 

vantagem competitiva, desagregando a empresa em atividades e identificando os elos entre 

essas atividades. Porter (1989) classifica essas atividades de valor em atividades primárias 

(atividades envolvidas na criação física do produto, na sua venda, transferência e assistência 

pós-venda para o comprador) e secundárias ou de apoio (fornecem insumos adquiridos, 

tecnologia, recursos humanos e várias funções à empresa).  

As atividades primárias relacionam-se diretamente com o bem/serviço final, e a 

secundárias dão suporte às primárias. Estas atividades sofrem alterações em suas descrições 

conforme o produto final seja um bem (físico) ou um serviço.  

Moraes e Almeida (2002) descrevem as atividades primárias da seguinte forma: 

• Planejamento: consiste no estabelecimento de metas e objetivos a serem 

alcançados, com relação a produção e/ ou operação.  

• Produção: etapa de conversão dos recursos disponíveis em uma organização no 

produto final, que será um bem. 

• Operação: conversão dos recursos disponíveis em uma organização no produto 

final, que será um serviço.  

• Logística Externa - atividades associadas à coleta, armazenamento e distribuição 

física do produto acabado para compradores. Exemplos dessa atividade: 
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armazenagem de produtos acabados, operação de veículos de entrega, 

processamento de pedidos, etc. Esta atividade não existe para o caso de serviços.  

• Publicidade e Vendas - atividades associadas à aquisição do produto (vendas) e a 

indução dos compradores à venda, tais como: propaganda, promoção, cotação, 

seleção de canal, fixação de preços, etc.  

• Assistência ao Cliente - estas atividades tradicionalmente na indústria de bens 

seriam as associadas à assistência após a venda, ou seja todas aquelas que 

procurariam intensificar ou manter o valor do produto acabado e vendido: 

instalação, conserto, fornecimento de peças e ajustes. No caso de produção de 

serviço, no que se refere a implicarem em expectativas particularizadas (difíceis 

de se padronizar), muito sensíveis ao tempo e fortemente influenciadas pelo 

contato direto com o prestador - esta função passa a ter uma natureza muito mais 

associada a garantia do atendimento das necessidades dos clientes, no que se 

refere a assegurar tempo de atendimento, continuidade de fornecimento, 

identificação e preenchimento de expectativas.  

A diferença entre as atividades primárias para uma empresa que produz bens tangíveis,  

para uma empresa prestadora de serviços está na figura 2.4 : 

Figura 2.4 – Linha de produção de bens e de serviços 
Fonte: Moraes e Almeida (2002) 

Os SI, segundo O’Brien (2001), podem ser utilizados para erguer barreiras de entrada, 

desencorajar a substituição de produtos concorrentes e para ajudar a criar, compartilhar e 

administrar o conhecimento dos negócios. 

Turban et al (2003) apresenta uma lista de perguntas sobre os SI de uma organização, 

cujas respostas podem formar a estratégia competitiva de uma organização. Os autores 
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relacionam a utilidade destes dois conceitos – modelo de análise estratégica de Porter e a 

cadeia de valor, com as perguntas a seguir:  

• “É possível usar os SI para obter vantagens junto aos fornecedores? Para 

aumentar o poder de barganha ? Para reduzir o poder de barganha dos 

fornecedores? 

• É possível usar os SI para reduzir os custos de aquisição de produtos e serviços? 

Para reduzir os custos de processamento de pedidos? Para reduzir os custos de 

faturamento dos fornecedores? 

• É possível identificar os SI para identificar fontes alternativas de suprimento? 

Para localizar produtos substitutos? Para identificar fornecedores com preços 

mais baixos? 

• É possível usar os SI para melhorar a qualidade dos produtos e serviços 

recebidos dos fornecedores? Para reduzir o ciclo de pedido? Para monitorar a 

qualidade? Para otimizar os dados de serviços dos fornecedores para atender aos 

clientes com mais eficiência? 

• É possível usar os SI para ter acesso a informações fundamentais sobre os 

fornecedores, para ajudar a reduzir os custos? Para selecionar os produtos mais 

adequados? Para negociar parcelamento de preços? Para acompanhar o 

andamento do trabalho e reajustar as programações? Para avaliar o controle de 

qualidade? 

• É possível usar os SI para dar aos fornecedores informações importantes para 

eles, o que, por sua vez, resulte em vantagens de custos, qualidade e 

credibilidade no serviço? Para fazer um intercâmbio de dados eletrônicos que 

reduza os custos para os fornecedores? Para propiciar aperfeiçoamento nas 

mudanças de escala de produção? 

• É possível usar os SI para reduzir os custos dos clientes ao fazer negócios? Para 

reduzir os documentos em papel para emissão de pedidos ou pagamentos? Para 

fornecer informações de status mais rapidamente? Para reduzir os custos e 

preços? 

• Pode-se fornecer algumas informações exclusivas aos clientes, para que 

comprem os produtos/serviços? Pode-se fornecer dados mais eficientes de 

faturamento ou de status contábil? Pode-se oferecer opções para a mudança para 

produtos substitutos de maior valor? Pode-se ser os primeiros a experimentar um 
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recurso fácil de duplicar (ou de ser copiado) que traga alguma vantagem, 

simplesmente por ser os primeiros? 

• É possível usar os SI para aumentar os custos de mudança do cliente para um 

novo fornecedor? É possível fornecer hardware ou software proprietário? Pode-

se tornar os clientes dependentes, no tocante a seus dados? É possível tornar o 

atendimento aos clientes mais personalizado? 

• É possível utilizar fontes de dados externos para conhecer melhor os clientes e 

detectar possíveis nichos de mercado? Para associar a operação de comprar a 

uma determinada empresa, a comprar outros produtos de outra? Para analisar as 

interações dos clientes com a empresa, para desenvolver produtos/serviços 

personalizados, ou métodos para atender às necessidades dos clientes? 

• É possível usar os SI para ajudar os clientes a aumentar as suas receitas? Para 

lhes fornecer dados proprietários de mercado? Para suporte ao acesso dos 

clientes aos respectivos mercados através de nossos canais? 

• É possível usar os SI para dificultar a entrada de novos concorrentes? Para 

redefinir as características dos produtos em função dos componentes dos SI? 

Para oferecer atendimentos aos clientes por meio dos SI?  

• É possível usar os SI para diferenciar produtos/serviços? Para ressaltar as 

diferenças existentes? Para criar novas diferenciações?  

• É possível usar os SI para fazer uma mudança preemptiva sobre a concorrência?  

• É possível usar os SI para oferecer produtos substitutos? Para simular outros 

produtos? Para aprimorar outros produtos atuais? 

• É possível usar os SI para a equiparação com as ofertas de um concorrente 

específico? É possível equiparar os produtos/serviços de uma empresa com os 

dos concorrentes, com base em capacidades exclusivas dos SI, ou em 

tecnologias e recursos?”  

Diante destes questionamentos, é possível perceber como os SI podem revolucionar a 

maneira das organizações tratarem de seus negócios, e facilitar as vantagens estratégicas. 

O’Brien (2001) identificou os seguintes papéis estratégicos dos SI:  

• Estratégia de diferenciação – se a organização não for exclusiva em determinado 

setor, a empresa deve ao menos tentar desenvolver novos dispositivos de TI 

(Tecnologia da Informação) para diferenciar produtos e serviços, e usar esses 
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dispositivos para reduzir vantagens de diferenciação dos concorrentes e para 

concentrar-se em produtos e serviços em nichos de mercado.  

• Estratégia da inovação – através de alterações nos processos empresariais 

utilizando SI, e da criação de novos produtos e serviços que incluam 

componentes de SI, contribuindo no desenvolvimento de novos mercados. As 

empresas podem desenvolver novos métodos para produzir ou vendê-los 

(através da internet, por exemplo); 

• Estratégia de alianças – apoiando relações empresariais estratégicas com clientes 

e fornecedores. Os SI podem contribuir para criar organizações virtuais com 

parceiros de negócios, criando-se sinergia, e permitindo que a empresa se 

concentre na principal atividade;  

• Estratégia de crescimento – os SI podem ser utilizados para diversificação e 

integração em outros produtos e serviços; 

• Montar uma plataforma de TI – montagem de uma base de dados estratégica 

utilizando os SI, convertendo seus usos operacionais em aplicações estratégicas, 

investindo em software, hardware e pessoal;  

• Melhorar a qualidade e a eficiência – um dos objetivos do SI seria reduzir o 

tempo necessário para desenvolver, produzir e entregar produtos e serviços, ou 

seja, o tempo de comercialização. Melhorando-se a execução dos processos 

empresariais e aperfeiçoando-se as atividades de gerenciamento e tomada de 

decisão, essas melhorias aumentam a satisfação dos funcionários e clientes.  

2.3.5 Planejamento de Sistemas de Informação 

Embora o planejamento estratégico empresarial seja uma ferramenta que facilite as 

organizações a lidarem com as mudanças, os SI são, sem dúvida, extremamente necessários 

para viabilizar este planejamento, segundo Rezende e Abreu (2003).  

Um Planejamento adequado de Sistemas de Informação é essencial para que as 

empresas possam manter-se competitivas nos seus ramos de negócios. Entretanto, 

infelizmente, muitas organizações preocupam-se apenas em investir em infra-estrutura de 

informação - planejam os sistemas de informação pela tecnologia disponível, e não pelo 

negócio, segundo Almeida e Costa (2002b). Os autores frisam a necessidade do Planejamento 

de Sistema de Informação fazer parte do Plano de Estratégias Corporativo da organização, e 

da integração entre a visão corporativa à visão de gestão de recursos de informação.  
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De acordo com Salmela et al (2000), apud Almeida e Costa (2002a), a identificação dos 

processos que agregam valor competitivo para as organizações é que pode viabilizar um 

planejamento estratégico empresarial bem sucedido. O suporte à organização para implantá-

los deve ser eficiente. O planejamento estratégico de uma organização deve antecipar-se às 

suas necessidades, ser proativo. Deve partir da visão estratégica da organização. Sem a missão 

(a razão de ser da empresa) e a visão estratégica da organização, é impossível planejar 

estrategicamente. 

O modelo de três estágios apresentado por Bowman, Davis e Wetherbe, em Davis 

(1974), apud Almeida e Costa (2002b), na figura 2.5, descreve o processo de planejamento de 

SI.  

Na primeira etapa deste modelo, são estabelecidos os objetivos, metas e estratégias de 

SI, alinhados com os da organização.  

Para levantar os requisitos da informação, três abordagens podem ser utilizadas neste 

modelo: os Fatores Críticos de Sucesso (FCS), a Abordagem da Engenharia da Informação, e 

a BSP (Business System Planning), que será a metodologia utilizada neste trabalho, cujo foco 

são os processos organizacionais. O primeiro passo dessa abordagem é a definição dos 

objetivos da organização para os quais o sistema é desenvolvido. Os demais passos, segundo 

Almeida e Costa (2002b) são: identificação das atividades da organização, identificação das 

decisões que são necessárias para operar estas atividades, definição das aplicações e, por 

último, atribuição das prioridades para o desenvolvimento das aplicações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5 –. Modelo de 3 estágios adaptado de Davis (1974) 
Fonte: Almeida e Costa (2002b) 
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Na metodologia FCS, as informações relevantes são derivadas de fatores críticos para a 

operação e gerenciamento da informação (sucesso na execução de suas tarefas ou tomada de 

decisões). Há, ainda, outras metodologias para tornar o planejamento de SI integrado com o 

plano estratégico corporativo da organização, tais como a QFD (Quality Function 

Deployment) e a BSC (Balance Scorecard).  

Na última etapa do modelo - alocação de recursos - pode ser utilizada a abordagem 

multicritério, para tratar de problemas de decisão em relação com objetivos múltiplos. 

Indicadores financeiros também são utilizados nesta etapa. 

No entanto, Teo e Ang (2001, apud Almeida e Costa (2002b)), evidenciam três 

problemas que geram o insucesso no planejamento de SI:  

a) A alta gerência não participa, ou tem participação pouco ativa, neste planejamento; 

b) O plano não é reflexo das mudanças ambientais; 

c) Falhas na transformação das estratégias em planos de ação.  

2.4 A metodologia BSP  

A informação passou a ser um recurso crítico, e até mesmo vital, nas organizações 

modernas, por tornar o processo decisório mais ágil, e para aperfeiçoar o que já foi 

implementado. Pode ser adquirida tanto dos fornecedores internos à organização, como 

fornecedores externos.  

Davenport (1994) estabeleceu uma “cadeia de valores da informação”, que começa com 

a definição das necessidades de informação, depois passa pela coleta, armazenagem, 

distribuição, recebimento e uso das informações (figura 2.6). Segundo ele, o aspecto mais 

negligenciado do processo, na maioria das empresas, é definir estas necessidades. Se a 

informação não for tratada como parte do processo, não será possível relacioná-la com as 

medidas nela baseadas.  

 

 

 

Figura 2.6 – Processo para gerenciamento das informações 
Fonte: Davenport (1994) 
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Davenport (1994) cita as vantagens da informação na orientação voltada para o 

processo:  

• Melhorias de desempenho dos processos, através da medição e acompanhamento 

do desempenho de processos; 

• Integração de atividades dentro e através de processos; 

• Personalização de processos para determinados clientes; 

• Apoio à análise em tempo real da qualidade dos seus processos; 

• Facilitar o planejamento e a otimização dos processos a longo prazo. 

Como já foi apresentado anteriormente neste trabalho, há inúmeras metodologias de 

planejamento de sistemas de informação na literatura, segundo Gillenson & Golderberg, 

(1984); Zachman (1982); Elam (1980), Cooke & Drury (1980), apud Almeida e Costa 

(2002a). A metodologia BSP tem sido aplicada em vários trabalhos, segundo Almeida e Costa 

(2002a). Neste trabalho, é utilizada a adaptação proposta por Almeida et al (1992) e decretada 

em Almeida e Ramos (2002).  

Com a visão vertical, cada área funcional tem seus próprios procedimentos. IBM (1981, 

apud Moraes e Almeida (2002b)) sugerem o planejamento centralizado da informação como 

solução para evitar que os dados de diferentes áreas sejam projetados separadamente. Os 

autores propõem a abordagem por processos, já que a informação não pode ser 

disponibilizada apenas para funções individuais, pois deve apoiar a tomada de decisões 

multifuncionais. Esta abordagem torna possível ajustar as prioridades para o desenvolvimento 

do SI que serão direcionados aos processos. 

A metodologia Business System Planning – BSP, utilizada para o planejamento de 

sistemas de informação, foi lançada, em meados da década de setenta, pela International 

Business Machines Corporation (IBM), com a finalidade de propor o desenvolvimento de 

Sistemas de Informação.  

A BSP se caracteriza por integrar o plano de SI ao plano de negócios. O conjunto de 

estratégias do negócio gera as estratégias de SI (figura 2.7): 

 

 

 

Figura 2.7 – Transferência da estratégia do negócio para a estratégia do SI  
Fonte: Costa (2003, adaptado de IBM (1981)).  
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A figura 2.8 representa uma visão da Metodologia BSP adaptada (Almeida et al, 1992), 

apresentada de forma resumida. As fases da metodologia adaptada estão descritas nos 

próximos sub-capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.8 – Metodologia BSP adaptada 
Fonte: Lyra et al (1999) 
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A visão é o que a empresa quer ser. Portanto, toda e qualquer estratégia deve estar 

precedida de uma visão. É a “articulação das aspirações de uma empresa a respeito de seu 

futuro”, conforme Hart (1994, apud (Oliveira (2005)), ou seja, “ algo que se vislumbre para o 

futuro desejado da empresa”. QUIGLEY (1993, apud OLIVEIRA (2005)). 

Juntas, missão e visão estratégica fornecem a direção que deve ser seguida pela 

empresa. O que a empresa propõe-se a fazer e o que faz efetivamente devem ser coerentes. A 

alta administração deve ter as definições claras dos resultados esperados. A visão de longo 

prazo deve estar interligada com as visões de médio e curto prazo.  

Tanto a visão da empresa como os seus valores, de acordo com Oliveira (2005), devem 

estar direcionados aos focos básicos da organização, que são os clientes, funcionários e 

fornecedores. Resulta do consenso de um grupo de líderes, e não da vontade de uma única 

pessoa. A visão deve demonstrar, de forma clara, os propósitos da empresa, e proporcionar o 

delineamento do planejamento estratégico a ser desenvolvido pela empresa. 

2.4.2 Identificação dos processos do negócio, com base na visão estratégica 

organizacional 

A etapa 2 da figura 2.8 corresponde a esta fase. 

A partir da missão e dos fatores estratégicos da organização, identificados na etapa 

anterior, parte-se para o desenvolvimento da Engenharia de Processos de Negócio, com base 

nos processos das áreas a serem analisadas. 

“A Engenharia de Processos visa, através da identificação e representação dos processos 

de organização, fazer uma análise crítica dos processos da organização, com vistas a permitir 

a melhoria das operações”.(Davenport (2000, apud SOARES ET AL (2006)). 

Paim (2002, apud Soares et al (2006)) define Engenharia de Processos como “a 

arquitetura para entendimento, análise e melhoria dos processos internamente ou entre as 

organizações”. Através da representação dos fluxos horizontais ou transversais de atividades e 

informações nas organizações, busca-se construir uma visão sistêmica de como as unidades de 

uma organização se integram, com vistas a gerar os resultados e agregar valor para os clientes. 

A fase “Engenharia de Processos de Negócio” é denominada, na visão original, proposta 

pela IBM (1981), de “identificação de processos de negócio”, cujo detalhamento está descrito 

na figura 2.9. 

Os recursos citados na metodologia original BSP, criada pela IBM (1981, apud Moraes 

e Almeida (2002)) são: 
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• Financeiro; 

• Pessoal;  

• Produto; 

• Sistemas/ equipamentos/ infra-estrutura e materiais. 

 

 
Figura 2.9 – Identificação dos processos de negócio 

Fonte: Moraes e Almeida (2002), adaptado de IBM (1981)) 
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• Planejar; 

• Desenvolver (adquirir ou produzir); 

• Usar ou manter; 

• Alienar ou dispor.  

Utilizando-se destes estágios, é possível definir e compreender melhor os processos. A 

próxima etapa é agrupá-los ou explodi-los, e descrevê-los, associando os processos 

relacionados com as unidades organizacionais (apêndice 2). 

Na última fase relacionada na figura 2.9, Moraes e Almeida (2002) sugerem mapear os 

processos, utilizando a matriz “processo x organização”, que permite visualizar melhor a 

empresa. Nas colunas da matriz, estão relacionados os cargos hierárquicos, as funções ou as 

unidades organizacionais, e nas linhas, os processos existentes, relacionados aos produtos e 

recursos. A relação entre o processo e o cargo/função/unidade é normalmente representada 

pela letra “X” na célula de interseção linha-coluna (apêndice 6).  

A etapa “Engenharia de Processos de Negócio” segue a metodologia original, sendo 

que, para facilitar a identificação dos processos de negócio, que têm relação com o 

bem/serviço final, Moraes e Almeida (2002) introduziram a noção de cadeia de valores de 

Porter, com a finalidade de facilitar a identificação dos processos que têm relação com o 

produto final (figura 2.4).  

Moraes e Almeida (2002) afirmam que, na cadeia:  

• As atividades primárias devem ser utilizadas para orientar a equipe na 

identificação dos processos relacionados ao produto da organização; 

• Os estágios do ciclo de vida são mais adequados aos recursos. A idéia é 

continuar a utilizar os estágios do ciclo de vida para orientação na definição dos 

processos orientados a recursos (apêndice 5); 

• Visualizando a organização na horizontal, ainda pelo esquema de Porter (1989), 

haveria as gerências de recursos diversos, tais como: gerência de material, 

gerência de RH, gerência financeira, etc. Cada um desses recursos passaria 

pelos mesmos estágios de um ciclo de vida, descritos na etapa “Identificação de 

Processos de Negócio” da metodologia BSP, já citadas: planejar, adquirir, usar 

e alienar; 

• Utilizando-se estes estágios para todos os recursos, pode-se chegar a uma 

definição estruturada, lógica e compreensível dos processos. 
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Esta etapa é uma das principais, pois permite visualizar o negócio como um todo, sua 

missão e objetivos. Conhecendo-se os processos, é possível ajustar as prioridades para o 

desenvolvimento do SI. 

2.4.3 Construção da arquitetura do sistema de informação, através do 

desenvolvimento da Engenharia da Informação 

Mapeando-se o fluxo da informação nas empresas, é possível identificar as suas 

necessidades. Esse mapeamento denomina-se “Arquitetura da Informação”. Nesse mapa, deve 

ser também definido o modo pelo qual as necessidades de informações estão sendo atendidas. 

Turban et al (2003) afirma: “A arquitetura ajuda a assegurar que os SI da organização atenda 

às necessidades empresariais estratégicas”.  

Na etapa da Engenharia de Informação, é documentada a arquitetura de informação. De 

acordo com Davenport (1994), é uma abordagem rigorosa para separar as aplicações e os 

dados, evitando armazenagem de informações redundantes, fazendo com que as exigências 

dos dados sejam exaustivamente definidas.  

Esta fase contém as três sub-etapas a seguir:  

a) DADOS CORPORATIVOS 

Corresponde à identificação dos dados do negócio. 

Nesta etapa, são definidas as entidades e as classes de dados, ou seja, os grandes grupos 

de dados corporativos da organização. 

Segundo Moraes e Almeida (2002), dentro do processo de planejamento de SI, serão 

determinadas quais classes de dados necessitam ser exploradas para melhorar as decisões do 

negócio. Para definir os dados, é necessário identificar (apêndice 4):  

• As entidades de negócios (objetos): representam o que a empresa gerencia, e 

servem de base para a identificação dos dados necessários para a empresa. 

Representam tudo o que é essencial ou significativo para a organização; 

• As classes de dados (atributos): servem de base para o estabelecimento da 

arquitetura de informação, juntamente com os processos de negócio. Por 

representarem um agrupamento lógico dos dados que têm relação com uma 

entidade de negócio, contêm as informações necessárias para os processos de 

negócio, e consequentemente para as tomadas de decisão. Deve existir um 
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único processo responsável pela atualização de cada classe de dados (incluir, 

alterar ou excluir os dados);  

• As relações entre as entidades de negócios e as classes de dados. 

Depois de identificados, os dados e processos são reunidos, gerando a matriz processos 

x dados agrupados por função (apêndice 7)., onde os processos e dados são agrupados (em 

forma de blocos) por função ou unidade funcional. Para isto, faz-se necessário determinar, 

segundo Moraes e Almeida (2002), grupos de processos com padrões similares de dados. De 

acordo com Almeida e Costa (2002b), as informações são agrupadas por sua natureza, na 

tentativa de segmentar as informações relacionadas aos processos.  

A construção da matriz (apêndice 7) é feita da seguinte forma: se o processo cria o 

dado, coloca-se na célula de interseção entre o dado e o respectivo processo criador, a letra 

“C”; se o processo altera o dado, a letra “A”. Se o dado é utilizado pelo processo, insere-se a 

letra “U”. Os processos são listados na horizontal, e as classes de dados, no eixo vertical. Até 

esta fase, os dados ainda não foram agrupados por função, portanto, a ordem em que os 

processos e os dados são listados não tem importância. A relação “C” para um dado deve ser 

estabelecida apenas com um processo de negócio, para garantir a integridade dos dados. 

O passo seguinte é montar dois diagramas de fluxo de dados: entre os processos 

(apêndice 8), e entre as funções/unidades funcionais (apêndice 9). Obtêm-se as 

interdependências de dados entre os grupos de processos , determinadas através do uso de um 

dado por um processo, criado por um processo de outra função ou grupo de funções. Esta 

relação de interdependência corresponde aos fluxos dos dados, representados por setas, que 

apontam verticalmente para a célula relacionada ao processo que cria o dado, e 

horizontalmente, para o processo que usa ou altera o dado. Fazendo-se uma leitura vertical do 

diagrama, observam-se os dados controlados por cada bloco funcional. Na leitura horizontal, 

percebem-se os processos de negócio apoiados por cada bloco. O diagrama mostra o fluxo de 

informação entre os vários blocos, ou seja, através do negócio. 

b) MODULARIZAÇÃO 

A partir da visão corporativa dos dados, sempre relacionados a um cliente/produto, 

passa-se à modularização. Para se determinar os Módulos de Sistemas de Informação, é 

necessário, de acordo com Almeida e Costa (2002a), estruturar uma segmentação matricial de 

duas visões: os Agrupamentos de Informação (AGI’s) e os Tipos de Sistemas de Informação 

(TSI’s). 
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Na primeira visão, agrupam-se informações pela sua natureza; mais especificamente, 

tenta-se segmentar as informações relacionadas a processos considerando-se também classes 

de dados. Os AGI’s representam o relacionamento entre os processos e as classes de dados da 

organização. Assim, todas as informações que fornecem capacidade de gestão para 

determinado(s) processo(s) tratando determinada(s) classe(s) de dado(s) formam um 

Agrupamento de Informação (AGI). Os AGI’s dependem do contexto analisado, ou seja, dos 

processos e especialmente dos dados da organização. Cada AGI processa um conjunto 

completo de dados e gera informação para os usuários. 

No segundo enfoque, caracteriza-se a forma de abordagem utilizada no tratamento da 

informação (TSI). Os TSI’s são pré-fixados, a saber: TSIT (Sistema de Informação 

Transacional); TSIG (Sistema de Informação Gerencial); TSAD (Sistema de Apoio a 

Decisão); TSIE (Sistema de Informação para Executivos). No caso dos TSI’s, utilizam-se 

basicamente as três abordagens básicas para SI: SIT, SIG e SAD, propostas por Sprague e 

Watson (1989), e já descritas neste trabalho.  

A modularização resulta de duas formas de agregação dos SI: uma relaciona-se aos 

aspectos informacionais (AGI’s), e outra, aos aspectos tecnológicos (TSI’s). A 

modularização, conforme Almeida e Costa (2002a), consiste, então, em cruzar cada AGI com 

cada um dos TSI’s, obtendo-se assim os Módulos de Serviços de Informação (MSI’s). Isto 

pode ser visualizado através de uma matriz, onde a cada coluna é associada um AGI e a cada 

linha, um TSI. Desta forma, as células resultantes correspondem aos MSI’s, conforme ilustra 

a tabela 2.2: 

Tabela 2.2 – Representação dos MSI’S a partir dos AGI’S e TSI’S  

 AGI1 AGI2 AGI3 AGI4 

TSIT MSI11 MSI21  MSI41 

TSIG MSI12    

TSAD     

TSIE MSI14   MSI44 

Fonte: adaptado de Almeida e Costa (2002a)  

Na fase de modularização, portanto, é construída a estrutura informacional da 

organização. Os módulos fornecem ferramentas de gestão, através de um agrupamento de 

informações que dá suporte à execução de um conjunto de processos específicos da 

organização.  
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c) PRIORIZAÇÃO DOS PROJETOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

A fase que se preocupa com a sequência de implementação das aplicações, bem como 

com a avaliação das existentes, denomina-se “Priorização”. Nesta etapa, toma-se a decisão de 

investimento em SI, visto que o planejamento irá prever recursos e definir melhorias na infra-

estrutura de TI (Tecnologia de Informação).  

Priorizar a implantação das aplicações de SI não é uma tarefa fácil. A metodologia 

original BSP, proposta pela IBM, não apresenta um suporte formal para esta etapa da 

priorização: utiliza apenas procedimentos ad hoc. Para dar um suporte a esta etapa de modo 

mais estruturado, algumas abordagens de apoio à decisão multicritério foram desenvolvidas 

para tratar o problema de priorização, de acordo com Duarte et al (2005). O processo de 

priorização, segundo Almeida e Costa (2002), baseia-se na classificação dos módulos de SI de 

acordo com as preferências do decisor, em relação a um conjunto de critérios. O julgamento 

inclui a visão dos processos organizacionais, associados diretamente à visão estratégica 

organizacional. O resultado da aplicação do modelo de decisão para priorização é obtido 

diretamente da estrutura dos MSI’s.  

A priorização dos módulos tem o objetivo de fornecer um adequado e claro 

posicionamento e priorização das ações de investimentos, despesas e necessidades relativas ao 

desenvolvimento dos MSI’s. Na fase de priorização, selecionam-se os MSI, de maneira que 

sejam priorizadas as aplicações de maior impacto no apoio à organização, na realização de sua 

estratégia de negócio.  

Em uma etapa preliminar da priorização, serão obtidas, para cada critério, as avaliações 

para os MSI’s. Na visão matricial (tabela 2.2), são considerados “m” AGI’s e “r” TSI’s, onde 

“m” é o número de colunas, e “r” o número de linhas. No total, são “z” MSI’s, onde “z” é 

igual ao número de linhas multiplicado pelo número de colunas (z = m. r). 

A partir da visão da organização, pode-se efetuar um processo contínuo de gestão da 

informação, com base no impacto que cada ação pode ocasionar no sistema produtivo, a partir 

da visão de priorização dos SI's. 

2.4.4 Elaboração de um plano de ação  

Esta última etapa consiste em “definir os projetos a serem desenvolvidos, partindo-se 

das prioridades determinadas e da análise da estrutura de hardware, software e recursos 

humanos envolvidos”. ALMEIDA e COSTA (2002a). 

O Plano de Ação inclui um Plano Diretor, resultado do encadeamento das informações 

obtidas nas fases anteriores e consiste na apresentação das diretrizes e metas para 
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desenvolvimento dos MSI’s, baseadas nas prioridades estabelecidas. Estas prioridades, por 

sua vez, são baseadas nas necessidades identificadas pela Engenharia de Processos de 

Negócio, e nos objetivos a serem atingidos, estabelecidos pelo Plano Estratégico.  
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3 ESTUDO DE CASO 

No trabalho em questão, foi selecionada para a pesquisa prática a UFPE (Universidade 

Federal de Pernambuco). A unidade delimitada para o estudo de caso foi a Coordenação dos 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do Departamento de Engenharia de Produção, campus 

Recife.  

O estudo de caso baseia-se na aplicação da metodologia BSP adaptada (figura 2.8) para 

planejar e propor um modelo de Sistema de Informação para a Coordenação dos cursos de 

pós-graduação lato sensu do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), situada na região metropolitana do Recife. 

Antes da execução das quatro etapas da metodologia utilizada neste trabalho, foram 

apresentadas aos gestores a finalidade e a importância deste trabalho, com o objetivo de 

conseguir o comprometimento da alta administração no desenvolvimento desta pesquisa.  

Os resultados de cada etapa da metodologia foram documentados e distribuídos para 

apreciação dos gestores. Em todas as etapas abaixo da metodologia, foram providenciados os 

devidos ajustes nos registros das informações (respostas das entrevistas, formulários 

preenchidos, matrizes e tabelas elaboradas) após consulta aos gestores, através de reuniões 

agendadas. 

3.1 Definição da visão estratégica da organização 

Como já foi apresentado anteriormente, o primeiro passo da metodologia BSP é 

identificar a visão estratégica da organização. Nesta etapa, caracteriza-se o ambiente 

organizacional. 

O Departamento de Engenharia de Produção, assim como os demais departamentos da 

UFPE, podem desenvolver atividades de ensino, não apenas em nível de graduação como 

também em nível de pós-graduação, no âmbito de suas áreas específicas.  

O Departamento de Engenharia de Produção da UFPE oferece, atualmente, os seguintes 

cursos de pós-graduação lato sensu: 

• Curso de especialização em Gestão da Produção; 

• Curso de especialização em Gestão da Informação; 

• Curso de especialização em Gestão da Manutenção; 

• Curso de especialização em Gestão de Projetos; 

• Logística. 
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A visão estratégica da Coordenação do Curso de Pós-Graduação lato sensu do 

Departamento de Engenharia de Produção é: “Tornar os Cursos de Pós-Graduação lato sensu 

do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Pernambuco uma 

referência nacional, atualizando e aperfeiçoando profissionais para atuar no mercado de 

trabalho, de forma compatível com os avanços científicos e tecnológicos”. (DEP, 2007). 

No dia 27 (vinte e sete) de agosto de 2007, houve um seminário para tratar da discussão 

e elaboração do Planejamento estratégico do DEP, onde participaram os professores e 

funcionários lotados no departamento, e representantes discentes. O Plano foi elaborado com 

base na análise SWOT, uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenários, sendo usada 

como base para gestão e planejamento estratégico de empresas. A sigla SWOT vem das 

iniciais das palavras inglesas Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças), pois estes são justamente os pontos a serem analisados. 

Esta análise de cenário se divide em ambiente interno (Forças e Fraquezas) e ambiente 

externo (Oportunidades e Ameaças). (OLIVEIRA, 2005) 

O seminário foi dividido em duas etapas: 

a) Estudo do diagnóstico da situação atual do DEP. Foram formados quatro grupos, para 

analisar respectivamente cada um dos seguintes fatores: pontos fortes, pontos fracos, 

oportunidades e ameaças. 

b) Apresentação dos resultados por cada um dos grupos. Com os resultados 

apresentados aprovados, e com base na missão do Departamento de Engenharia de Produção 

(DEP) da UFPE, foram definidas as estratégias do DEP.  

A missão do Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da UFPE é “Contribuir 

para transformar a sociedade, produzindo conhecimento, aliando pesquisa e ensino de 

qualidade para oferecer uma educação cada vez melhor na graduação e pós-graduação, para 

melhorar a realidade social, econômica e cultural do Nordeste e do Brasil.” (DEP, 2007). 

3.2 Engenharia dos Processos de Negócio 

A construção dos processos foi feita com base em uma descrição dos fluxos de 

atividades de cada unidade organizacional e da identificação das interfaces entre estas 

unidades que, progressivamente, permitiu a construção da visão integrada de todos os 

processos que, transversalmente, ocorrem na organização.  

Além do levantamento bibliográfico, primeira etapa desta pesquisa, foi utilizado o 

formulário a seguir (figura 3.1), com a finalidade de mapear os processos da(s) unidades de 
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estudo delimitadas. Os respectivos chefes imediatos dos executores checaram as respostas de 

seus subordinados, e as alteraram ou complementaram, quando julgavam necessário. 

Entrevistas não estruturadas (não existiu rigidez de roteiro na entrevista) também foram 

utilizadas como ferramenta para a coleta de dados, no intuito de dirimir as dúvidas que 

surgiram em relação ao preenchimento dos campos do formulário. Nesse caso, os executores 

dos processos e seus respectivos superiores hierárquicos foram os entrevistados. 

O organograma da coordenação dos cursos de pós-graduação lato sensu do 

Departamento de Engenharia de Produção da UFPE encontra-se no anexo 1.  
Empresa:  

Unidade organizacional: 

Processo: 

Descrição do processo: 

Entrada Processamento Saída 

Insumos Fornecedores Etapas Produto Cliente 

          

          

          

          

          

          

          

          

Executor do processo: 

Requisitos do cliente do processo: 

Informações complementares: 

Figura 3.1 – Formulário de Mapeamento de Processos 

Fonte: Adaptado de Jaguaribe (2001) 

 

Foram identificados, 43 (quarenta e três) processos (apêndice 1), descritos no apêndice 

2. Os inputs e outputs de cada processo estão relacionados no apêndice 3.  
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Com base no preenchimento dos formulários utilizados para o mapeamento, foi criada a 

matriz processo-organização (apêndice 6): as áreas (unidades funcionais) existentes na 

Coordenação dos cursos de pós-graduação lato sensu do Departamento de Engenharia de 

Produção da UFPE estão relacionadas nas colunas, e os processos, nas linhas. Nesta matriz, as 

células assinaladas com um “X” representam a relação processo-unidade organizacional. Os 

processos relacionados à secretaria, às finanças e aos recursos humanos estão, 

consequentemente, relacionados à coordenação administrativa.  

3.3 Engenharia da Informação  

Esta fase contém as três sub-etapas a seguir:  

a) Dados Corporativos 

Definidos os processos e seus respectivos inputs e outputs (apêndice 3) o próximo passo 

é a Engenharia da Informação.  

Nesta etapa, determina-se como os dados são compartilhados pelas funções e pelos 

processos. Para isto, foram construídos (as):  

• As entidades e suas respectivas classes de dados (apêndice 4); 

• A matriz de relacionamento “processos x dados agrupados por unidade funcional” 

(apêndice 7), que possibilita a definição de uma arquitetura de informação, pois identifica 

a relação entre as classes de dados e os processos. Em cada célula de interseção na matriz, 

pode aparecer a letra “C”, “A” ou “U”, se o processo cria, altera ou utiliza os dados, 

respectivamente. Esta matriz tem um papel fundamental na verificação de re-trabalhos, 

que são detectados quando aparece mais de uma letra “C” na coluna que se refere aos 

dados; isto significa que mais de um processo são responsáveis pela criação de uma 

mesma classe de dados. Para eliminar essa duplicidade de esforço, é necessário decidir 

qual processo se responsabilizará pela criação de uma determinada classe de dados. O 

agrupamento dos processos e das classes de dados se dá conforme a função responsável 

por eles, respectivamente. Depois do agrupamento, surgirá uma seqüência de “C” na 

diagonal da matriz, que se inicia com a interseção do primeiro processo com a primeira 

classe de dados à esquerda e vai até a célula de interseção do último processo com a 

última classe de dados à direita. Formar-se-ão quadriláteros, resultantes deste 

agrupamento, onde aparecerão todas as classes de dados criadas sob a responsabilidade de 

uma mesma função. Fora dos quadriláteros, por conseguinte, não haverá a letra “C”, 

apenas as letras “U” e/ou “A”. 
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• A matriz do fluxo de dados entre os processos (apêndice 8). Esta matriz é, segundo 

Moraes e Almeida (2002), uma ferramenta muito importante para que se visualize 

aspectos de compartilhamento de dados. Os fluxos são representados por flechas 

horizontais, se o processo utiliza ou altera a classe de dados indicada pela flecha vertical, 

que indica que o dado foi gerado por outro processo.  

• A matriz do fluxo de dados entre as unidades funcionais (apêndice 9); 

• A matriz do fluxo de dados entre funções (apêndice 10), que proporciona uma visão das 

funções que têm intercâmbio (fornecem ou utilizam) dados entre si; 

• A matriz de compartilhamento de dados entre as unidades funcionais, ou seja, uma 

possível configuração de banco de dados (apêndice 11). Para a coordenação dos cursos de 

PG lato sensu, foram propostos os seguintes bancos de dados: o “BD estratégico” e o “BD 

Marketing”, ambos relacionados às unidades de Coordenação Geral e Coordenação de 

Marketing, o “BD Acadêmico”, relacionado à Coordenação Acadêmica dos cursos, à 

Coordenação Geral e à Coordenação Administrativa “BD Finanças”, relacionado à 

Coordenação Geral e à Coordenação Administrativa . 

• O mapa de funções/processos/dados proposto para a UFPE (apêndice 12), que apresenta 

as funções da organização, e o conjunto de processos e classe de dados a elas associadas.  

 

b) Modularização 

Na sub-etapa anterior, foram identificados três AGI´s (apêndice 13), de modo que estes 

AGI’s consistem em todas as informações que atendem a um grupo de processos que tenham 

em comum, as mesmas classes de dados envolvidas: Planejamento, Marketing e 

Administração.  

Os gestores decidiram agrupar os 43 processos em 4 subconjuntos (macroprocessos): 

negócio, pessoal, suprimentos e finanças. A seguir, são listados os macroprocessos (apêndice 

5) e os seus respectivos processos, com base na abordagem na cadeia de valores ajustada às 

empresas prestadoras de serviços. 

Além dos AGI’s, o sistema é visualizado através dos TSI’s, que consistem na 

abordagem, ferramenta ou tecnologia utilizada para tratar os dados. Os especialistas em SI 

definiram os TSI’s abaixo: 

• Sistema de Informação Transacional (SIT);  

• Sistema de Informação Gerencial (SIG); 

• Sistema de Apoio a Decisão (SAD). 
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A combinação entre os AGI’s e os TSI’s forneceu os seguintes Módulos de Serviços de 

Informação (tabela 3.1):  

• Sistema de Informação Transacional Administrativo (SITA); 

• Sistema de Informação Gerencial Administrativo (SIGA); 

• Sistema de Apoio a Decisão Administrativo (SADA); 

• Sistema de Informação Transacional Administrativo (SITA); 

• Sistema de Informação Transacional de Marketing (SITM); 

• Sistema de Informação Gerencial de Marketing (SIGM); 

• Sistema de Apoio a Decisão em Marketing (SADM); 

• Sistema de Informação Transacional para o Planejamento (SITP); 

• Sistema de Informação Gerencial para o Planejamento (SIGP); 

• Sistema de Apoio a Decisão no Planejamento Estratégico e no controle 

de gestão (SADP). 

Tabela 3.1 – Representação dos MSI’s  da UFPE  a partir dos AGI’s E TSI’s  

 Planejamento Marketing Administração 

TSIT SITP SITM SITA 

TSIG SIGP SIGM SIGA 

TSAD SADP SADM SADA 

 

c) Priorização  

Para a definição de quais aplicações de SI devem auxiliar esta etapa de priorização, 

considerando os objetivos da organização em estudo, utilizou-se um SAD específico, 

publicado em 2005 na Revista Produção on line, denominado PSI_A, para proporcionar um 

desempenho mais eficaz em relação ao suporte do processo de tomada de decisão, baseado em 

um método de apoio multicritério a decisão, com base em um procedimento de agregação dos 

critérios analisados, na forma de uma função aditivo linear. (ALMEIDA, 1999). O método 

supõe que o decisor tenha sua estrutura de preferência bem definida. Os critérios são definidos 

a priori, e os seus coeficientes são estimados diretamente pelo(s) decisor(es), levando em 

conta suas importâncias relativas. 

O processo de priorização consistiu em:  

• Considerar não apenas aspectos financeiros, mas principalmente os objetivos 

organizacionais; 
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• Obter dos decisores as informações de natureza decisória: estabeleceram-se os 

pesos relativos para as dimensões AGI e TSI. A avaliação de cada MSI foi 

obtida através do somatório das duas visões, ponderadas pelos pesos atribuídos 

às referidas dimensões. Dessa forma, obtém-se o ordenamento das aplicações de 

SI; 

• As informações de natureza técnica foram obtidas pelos especialistas em SI, 

participantes da etapa da Engenharia da Informação; 

Inicialmente, foram cadastrados no SAD os itens a seguir:  

• Os AGI’s, já identificados no apêndice 13, já citados na sub-etapa 

“modularização” deste capítulo; 

• Os macroprocessos, (apêndice 5) denominados simplesmente de “processos” no 

SAD; 

• Os fatores estratégicos, ou critérios estratégicos, e seus respectivos pesos, que 

são obtidos através do planejamento estratégico, no nível hierárquico da alta 

administração. Os gestores optaram por dois fatores: “manter qualidade dos 

serviços”, e “explorar novos negócios”; 

• Os critérios de processo, ou fatores de processo, descritos a seguir, e que são 

obtidos através dos processos, em um nível hierárquico inferior ao dos critérios 

estratégicos;  

• Os TSI’s, também já citados neste capítulo; 

• Os fatores de ponderação, que serão descritos a seguir. 

Para os AGI’s são considerados, segundo Almeida (1999), os aspectos relacionados as 

necessidades de informações. São eles: 

• Índice de aderência aos fatores estratégicos (aei) – representa o quanto os 

processos que compõem o AGI estão envolvidos no desenvolvimento das 

diretrizes estratégicas. Trata-se de um critério estratégico; 

• Índice de comprometimento do usuário (aui) – representa o interesse e a 

disposição dos usuários do processo pelo desenvolvimento do AGI. Trata-se de 

um critério de processo; 

• Criticidade de automação (aci) – indica o grau de criticidade dos processos 

envolvidos, devido à não automação ou à automação parcial, ou seja, representa 

o grau e a necessidade de automação dos processos, sob a ótica operacional. 

Trata-se também de um outro critério de processo. 
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Quanto mais próximo de 1, maior o grau de relação do AGI com o processo (figura 3.2).  

 
Figura 3.2 – Representação da matriz que representa a relação de cada AGI com cada processo da UFPE 

Os gestores estabeleceram pesos para cada um dos índices dos AGI’s (Figura 3.3). 

 
Figura 3.3 – Representação da matriz que representa os pesos dos índices de cada AGI da UFPE 
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Analisando-se o grau de aderência dos processos aos critérios, define-se a matriz a 

seguir (figura 3.4):  

 
Figura 3.4 – Representação da matriz processos x fatores estratégicos e de processos da UFPE 

A matriz dos pesos atribuídos aos fatores estratégicos da UFPE é visualizada na figura 

3.5:  

 
Figura 3.5 – Representação da matriz dos pesos dos fatores estratégicos da UFPE  



Capítulo 3 Estudo de caso
 

 41

Almeida (1999) considera também os seguintes fatores para os TSI’s, onde são 

analisados os aspectos técnicos relacionados às ferramentas aplicadas:  

• Índice de oportunidade tecnológica: representa as opções de mercado em termos 

de hardware e software para suportar a diversidade e qualidade dos vários tipos 

de sistemas de informação; 

• Índice de impacto da rotina na execução dos processos: representa o quanto a 

implantação dos TSI’s irá modificar significativamente a forma de trabalho dos 

usuários, ou seja, indica o grau relativo, entre os outros TSI’s, das mudanças 

significativas na maneira dos usuários trabalharem, acarretadas pela implantação 

dos TSI’s;  

• Índice de custo relativo entre os TSI’s: representa o custo relativo para 

implantação entre os diversos tipos de serviço de informação. 

A matriz a seguir apresenta a relação entre os TSI’s e os seus respectivos fatores de 

ponderação (figura 3.6): 

 
Figura 3.6 – Matriz TSI’s x fatores de ponderação da UFPE 

Os pesos atribuídos pelos especialistas em SI a estes fatores foram 0,2, 0,3 e 0,5, 

respectivamente (figura 3.7). 
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Figura 3.7 – Matriz dos pesos dos fatores de ponderação dos TSI’s da UFPE 

Como um MSI é a combinação de AGI e TSI, faz-se necessário obter a matriz que 

representa os graus de participação dos TSI’s em cada AGI (figura 3.8), obtidos dos analistas 

de SI e gestores da UFPE:  

 
Figura 3.8 – Matriz dos graus de participação dos TSI’s em cada AGI.  

 
Os graus em que cada AGI usa cada um dos TSI’s estão na figura 3.9: 
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Figura 3.9 – Matriz dos graus em que cada AGI da UFPE  usa o TSI 

A ponderação dos MSI’s (figura 3.10) é obtida através da combinação dos fatores de 

ponderação dos AGI’s com os fatores de ponderação dos TSI’s em questão. Neste estágio, 

pode-se combinar as duas visões de ponderação dos MSI’s, considerando os pesos relativos 

das dimensões AGI e TSI, iguais respectivamente a 0,6 e 0,4.  

 
Figura 3.10 – Matriz dos pesos dos MSI’S da UFPE  
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A última etapa, neste processo de priorização, é apresentar os pesos dos MSI’s (AGI e 

TSI) em ordem decrescente, ou seja, a matriz é reorganizada e apresentada na forma adequada 

para avaliação pelos decisores (figura 3.11): 

 
Figura 3.11 – Resultado da priorização dos MSI’s da UFPE 

A ordenação dos valores da matriz final da etapa da priorização forneceu uma relação 

dos módulos de sistemas de informação classificados por importância. Portanto, o primeiro 

módulo que o SAD recomenda a ser priorizado é o Sistema de Informação Transacional 

Administrativo (SITA).  

3.4 Plano de Ação  

A partir dos resultados obtidos na etapa de priorização, e da análise de toda a estrutura 

de hardware, software e recursos humanos, a Coordenação Geral dos Cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu optou, de comum acordo com os coordenadores acadêmicos de cada 

curso, em dividir os módulos acima em três subgrupos.  

O primeiro subgrupo constitui-se dos seguintes MSI’s, cuja implementação está 

programada para ser iniciada no prazo de seis meses, ou seja, em abril/2008:  

• Sistema Informação Transacional Administrativo (SITA);  

• Sistema de Informação Gerencial Administrativo (SIGA). 

• Sistema de Apoio a Decisão no Planejamento Estratégico e no controle 

de gestão (SADP). 

Os seguintes módulos compõem o segundo subgrupo, e deverão ser implementados com 

um ano (outubro/2008): 
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• Sistema de Apoio a Decisão Administrativo (SADA) 

• Sistema de Apoio a Decisão em Marketing (SADM); 

• Sistema de Informação Transacional de Marketing (SITM); 

O terceiro subgrupo contém os seguintes módulos, cuja previsão para implementação 

está prevista para iniciar com um ano e meio (abril/2009): 

• Sistema de Informação Gerencial para o Planejamento (SIGP). 

• Sistema de Informação Gerencial de Marketing (SIGM). 

• Sistema de Informação Transacional para o Planejamento (SITP); 

O Plano de Ação da UFPE visou inicialmente a implementação dos MSI’s do primeiro 

subgrupo. Os demais podem ser implementados ou não, dependendo das disponibilidades 

orçamentárias e dos demais recursos necessários. 

Foi ressaltada a necessidade de uma revisão anual deste plano, em função do ambiente 

modificado.  

Para o plano, foram consideradas ainda três etapas: 

• Detalhamento do sistema: os projetos prevêem um sistema confiável, flexível, 

simples, de fácil aceitação e com uma interface amigável. Com relação à estrutura 

de hardware, será descrita toda uma plataforma de desenvolvimento para o usuário, 

sobre o qual serão desenvolvidos os SI’s. Serão tratados também aspectos de 

software; 

• Implantação do sistema: será providenciado um treinamento dos usuários 

envolvidos para cada novo sistema. A implantação será concluída com a elaboração 

de um manual contendo os procedimentos formais inerentes ao sistema; 

• Avaliação: monitorar o funcionamento do novo sistema é extremamente importante, 

para que sejam providenciados os ajustes para o seu aprimoramento. Este controle 

também contará com o apoio de uma equipe de analistas de SI. 

O Plano Diretor da empresa objeto desta pesquisa, para implementação e migração dos 

novos MSI’s, não detalhou profundamente estes aspectos, mas forneceu estas informações 

que serviram para subsidiar ações futuras.  

 



Capítulo 4 Conclusões
 

 46

4 CONCLUSÕES  

Neste capítulo, serão feitas considerações finais, e citadas limitações e recomendações 

para futuras pesquisas.  

4.1 Considerações Finais 

Este trabalho apresentou uma aplicação prática de um modelo de administração das 

informações, onde as funções estão sendo superadas em importância pelos processos. A 

abordagem por processos implica em uma visão mais generalista: os gestores não devem focar 

o conjunto de atividades de certa especialidade, mas a cadeia de eventos de naturezas muitas 

vezes diferentes. Esta nova perspectiva visa atender a dinâmica da sociedade atual, forçando 

as organizações a possuírem as informações corretas, disponíveis em todos os momentos, para 

atender a um mercado altamente competitivo e globalizado. 

A metodologia adotada baseia-se principalmente em uma abordagem top down, o que 

possibilitou um planejamento integrado dos sistemas com a participação da alta 

administração. O modelo proposto mostrou os relacionamentos internos entre cliente-

fornecedor, para cada processo, por meio dos quais são produzidos os serviços das 

organizações - foco desta dissertação. Possibilitou a empresa investigada se tornar apta a 

tomar decisões multifuncionais, agregando uma visão geral do negócio. O BSP é um método 

baseado nos processos de negócio, cujos requisitos são derivados dos objetivos do sistema 

objeto do estudo, e da definição destes processos. O comprometimento do nível estratégico da 

administração da organização objeto desta pesquisa, para a aplicação desta metodologia foi 

crucial.  

O mapeamento dos processos se apresentou como a principal ferramenta para a 

condução das ações na empresa. Representou a visão sistêmica das organizações, fornecendo 

insumos para análise e melhoria da forma de trabalho entre as diversas funções. Com base no 

mapeamento dos processos de negócio e na arquitetura de informação, estabeleceram-se 

planos diretores para aplicação do modelo proposto de SI, através da utilização de métodos 

multicritério de apoio a decisão nesta fase. 

Determinando-se as necessidades de informação para cada processo, e posteriormente 

as prioridades na arquitetura, revisão dos sistemas aplicativos existentes e as plataformas 

tecnológicas que lhes servem de suporte, a pesquisa propôs um modelo de SI específico para 
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cada empresa objeto deste estudo, que atendesse às informações comuns às diversas funções 

organizacionais, ou seja, através do negócio. 

4.2 Limitações 

Neste trabalho, a identificação dos processos restringiu-se ao uso do formulário de 

mapeamento e de entrevistas. Para um bom levantamento, Cury (2000) recomenda, além 

disso, que se deve efetuar o levantamento do trabalho no próprio local onde ele é executado, e 

observar o trabalho de quem está diretamente envolvido com a sua realização. Segundo o 

autor, a análise do processo não deve  limitar-se a fazer perguntas, e anotar as respostas; caso 

contrário, não será possível compreender bem a natureza e a extensão do processo.  

Em virtude da lacuna sempre existente entre o que as pessoas dizem e o que 

efetivamente fazem, é interessante, nessa fase, adotar o método de percorrer o processo do 

início ao fim. Dessa forma, obter-se-á uma compreensão operacional das tarefas envolvidas 

no processo e seu nível de dificuldade, além de uma percepção da diferença entre tempo 

utilizado para agregação de valor e tempo de espera do cliente (tal como filas de atendimento, 

tempo para elaboração e entrega de documentos, etc). 

4.3 Recomendações para Trabalhos Futuros 

Para pesquisas futuras, segue abaixo um elenco de sugestões para aprimorar o modelo 

proposto dos SI’s:  

• Desenvolver estudos para a implementação da administração de processos nas 

empresas, tendo em vista as dificuldades citadas anteriormente no que diz respeito 

aos seus mapeamentos; 

• Desenvolver estudos sobre a especificação dos cursos (produto), junto aos alunos 

(clientes);  

• Para atualizar de forma ininterrupta a arquitetura de SI, recomenda-se focar a 

melhoria contínua dos processos, já que a metodologia utilizada é direcionada para 

os processos de negócio. Essa melhoria deve ser um procedimento sem fim, segundo 

Oliveira (2006), já que mudanças efetuadas provocam novos problemas que exigem 

novas soluções, e o ciclo sempre é repetido. O desenvolvimento contínuo dos 

processos objetiva otimizar os resultados da empresa e os negócios, redesenhando 

todas as suas atividades integrantes; 
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• Incorporar à fase de priorização da BSP uma análise de investimentos, para tratar de 

forma mais efetiva o componente “custo”, ou seja, acrescentar um componente de 

valor, que considere o potencial financeiro dos investimentos em SI. (COSTA, 

2003);  

• Aplicar outras metodologias de planejamento de SI nas empresas objeto deste 

estudo, e comparar os resultados com a metodologia utilizada nesta pesquisa; 

• Projetar modelos de análises de sensibilidade no SAD aplicado, antes de os gestores 

implementarem a decisão sobre a priorização dos MSI’s. (COSTA et al, 2002a) 
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Apêndice 1 

 
UNIDADE PROCESSOS 

COORDENAÇÃO 

GERAL 

Estabelecer diretrizes de negócio; 

Analisar mercado; 

Monitorar concorrência; 

Definir requisitos dos cursos; 

Projetar cursos; 

Definir orçamentos; 

Definir requisitos de pessoal. 

COORDENAÇÃO 

ACADÊMICA DE 

CURSOS 

Elaborar manual do aluno/professor; 

Elaborar grade curricular; 

Elaborar Plano de aulas; 

Controlar plano de aulas; 

Solicitar compras; 

Selecionar docentes; 

Alterar grade curricular; 

Elaborar calendário acadêmico; 

Fazer reuniões. 

SECRETARIA  

ADMINISTRATIVA 

Avaliar os cursos; 

Avaliar corpo docente; 

Avaliar alunos;  

Execução da matrícula; 

Elaboração da caderneta acadêmica. 

 



Apêndice 1 UFPE - unidades organizacionais e seus processos

 

 60

 
UNIDADE PROCESSOS 

FINANÇAS Comprar materiais e equipamentos; 

Controlar patrimônio; 

Gerenciar contas a receber; 

Gerenciar contas a pagar; 

Gerenciar investimentos; 

Gerenciar caixa; 

Emitir relatórios contábeis; 

Emitir relatórios gerenciais; 

Emitir boletos para pagamentos; 

Cobrar mensalidade dos cursos; 

Cobrar inadimplentes; 

Pagar salários. 

UNIDADE DE GESTÃO 

DE PESSOAS 

Selecionar funcionários; 

Admitir pessoal; 

Capacitar pessoal; 

Avaliar funcionários; 

Demitir pessoal. 

 

COORDENAÇÃO DE 

MARKETING 

Criar banco de dados de marketing; 

Preparar campanha de marketing; 

Captar alunos; 

Promover eventos; 

Estabelecer estratégias. 
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Apêndice 2 

 
PROCESSO DESCRIÇÃO 

Definir diretrizes de negócio A cada ano, são oferecidas novas turmas e/ou cursos. 

Anualmente, uma comissão composta pelo coordenador 

geral e pelos coordenadores dos diversos cursos revisa 

todos os objetivos, políticas e procedimentos, em função 

das exigências e comportamento do mercado. Definidos 

os objetivos, as estratégias e os planos de ação para o 

alcance das metas são formulados. 

Analisar mercado Com base nos objetivos definidos pela comissão 

anteriormente citada, e nos dados do mercado, é feita 

uma análise para rever as metas anuais. 

Monitorar concorrência Acompanhamento dos dados da concorrência: áreas de 

atuação, ameaças de novos concorrentes e de novos 

cursos em áreas iguais ou afins.  

Definir requisitos dos cursos Com base nos objetivos definidos pela comissão e na 

análise do mercado, são especificados os requisitos dos 

cursos a serem ofertados.  

Projetar cursos Utilizando as especificações e os requisitos dos cursos, é 

elaborada a proposta final de criação do curso. 

Definir orçamentos Com base nas especificações dos cursos e nos relatórios 

financeiros e contábeis, são estabelecidos os orçamentos 

dos cursos. 

Definir requisitos de pessoal Com base nos objetivos organizacionais e nas 

especificações dos cursos, são definidos os critérios de 

seleção e os requisitos de pessoal  

Elaborar manual do 

aluno/professor 

As normas são condensadas em um manual, que servirá 

de auxilio para condução dos procedimentos dos 

funcionários, alunos e professores da instituição de 

ensino. 
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PROCESSO DESCRIÇÃO 

Elaborar plano de aulas O planejamento das aulas (metodologia, programação 

das aulas, etc) de cada disciplina é feito antes do início 

da disciplina, com base na estrutura curricular do curso.  

Controlar plano de aulas O controle do planejamento serve para comparar o que 

foi planejado (plano de aulas) com o que está sendo 

executado (registro das aulas). 

Solicitar compras A coordenação acadêmica dos cursos encaminha a 

relação de materiais e equipamentos, para aquisição, ao 

setor de finanças. 

Selecionar docentes Os docentes são selecionados com base em seu currículo 

e nos requisitos exigidos pelos cursos.  

Alterar grade curricular Com base nas exigências do mercado e dos relatórios de 

avaliação sobre o curso, pode ser alterada a grade 

curricular. 

Elaborar calendário 

acadêmico 

Com base na grade curricular, a cada seis meses é 

elaborado o calendário acadêmico.  

Fazer reuniões No início e fim de cada semestre, a comissão 

anteriormente citada faz reuniões, ocasião em que são 

geradas atas para documentar os encaminhamentos e 

decisões aprovadas. 

Avaliar os cursos A avaliação dos cursos compreende a sua infra-

estrutura, o atendimento dos funcionários aos alunos e a 

coordenação do curso. No final de cada semestre, os 

alunos avaliam não só os docentes, como também o 

semestre letivo.  

Avaliar corpo docente 

 

. 

No final de cada semestre, os alunos avaliam os 

professores com base nos indicadores a seguir: 

assiduidade, pontualidade, metodologia, didática, 

clareza do conteúdo, e avaliação da disciplina. 
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PROCESSO DESCRIÇÃO 

Avaliar alunos A avaliação dos alunos é feita pelos professores. O 

docente tem autonomia para estabelecer os critérios de 

avaliação, que  podem ser: notas das avaliações e/ou 

trabalhos intra ou extra-classe, assiduidade, 

pontualidade, participação em sala de aula.  

Execução da matrícula A cada final de semestre, é realizada a matrícula dos 

alunos para o semestre seguinte, de acordo com a 

estrutura curricular. 

Elaboração da caderneta 

escolar 

A caderneta escolar é elaborada semestralmente, onde 

são registradas as aulas e as freqüências dos alunos. 

Servem como instrumento de acompanhamento do 

plano de aulas e da freqüência dos alunos em sala de 

aula. 

Comprar materiais e 

equipamentos 

Com base nos pedidos de compra da coordenação 

acadêmica, o setor de finanças efetua as compras, de 

acordo com a possibilidade financeira dos cursos.  

Controlar patrimônio Com base nos dados contábeis e financeiros, a 

Assessoria Contábil e financeira controla o patrimônio.  

Gerenciar contas a receber Monitora o andamento de todos os créditos atuais e 

futuros da empresa. Com base nas solicitações de 

pagamentos, são emitidos cheques e ordens de 

pagamentos. 

Gerenciar contas a pagar Monitora o andamento de todos os débitos atuais e 

futuros da empresa. 

Gerenciar investimentos Monitora o andamento de todos os investimentos da 

empresa. 

Gerenciar caixa Monitora o fluxo de caixa, considerando, inclusive, as 

contas a pagar e a receber, e os dados de investimentos. 

Emitir relatórios contábeis Com base no plano de contas e nos lançamentos 

contábeis de cada curso, são emitidos relatórios 

contábeis mensalmente e encaminhados aos respectivos 

coordenadores acadêmicos.  
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PROCESSO DESCRIÇÃO 

Emitir relatórios financeiros Com base nos dados financeiros de cada curso, são 

emitidos relatórios financeiros mensalmente, e 

encaminhados aos respectivos coordenadores 

acadêmicos. 

Emitir boletos para 

pagamentos 

Os boletos são gerados e entregues aos alunos no início 

de cada curso, conforme as condições contratuais. 

Cobrar mensalidade dos 

cursos 

São utilizados os dados do curso, e gerados os dados de 

recebimento e de inadimplência do curso.  

Cobrar inadimplentes As mensalidades vencidas e não quitadas, geram as 

cobranças dos inadimplentes. À medida que os 

inadimplentes vão quitando as mensalidades vencidas, 

os dados de inadimplência sofrem alterações. Quando o 

valor é recebido, os dados de recebimento são alterados. 

Selecionar funcionários Os funcionários  são selecionados em duas etapas: na 

etapa inicial, são analisados o seu currículo e os 

requisitos exigidos pelos cursos. Na segunda etapa, são 

entrevistados pelos coordenadores acadêmicos dos 

cursos em que irão concorrer à vaga para trabalhar.  

Pagar salários  Com base nos dados dos funcionários e docentes, são 

gerados os dados de folha de pagamento e contracheque 

Criar banco de dados de 

marketing 

Criação, coleta e digitação dos dados de marketing.  

Preparar campanha de 

marketing 

Anualmente, o coordenador de marketing se reúne com 

coordenador geral e os coordenadores dos diversos 

cursos com o objetivo de dar sugestões para o 

planejamento e desenvolvimento de uma campanha de 

marketing para cada novo curso e/ou turma. 

Captar alunos Com base nos objetivos organizacionais, na 

concorrência e na análise de mercado, e nos dados da 

campanha de divulgação, são gerados os dados para 

captação de alunos.  
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PROCESSO DESCRIÇÃO 

Promover eventos Periodicamente, a coordenação de marketing organiza 

seminários, oferta palestras de profissionais, visitas em 

empresas, gerando os dados de divulgação do evento. 

Estabelecer estratégias de 

marketing 

As estratégias de marketing são estabelecidas com base 

nos objetivos organizacionais e nos dados da 

concorrência e de captação de clientes.  
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Apêndice 3 

Processo: Definir diretrizes de negócio 

Entrada Saída 

Dados da concorrência 

Análise do mercado 

Relatórios de investimento 

Relatórios contábeis 

 Relatórios financeiros 

Dados externos à organização 

Objetivos organizacionais 

Normas e Procedimentos 

Descrição da organização 

 

 

Processo: Analisar mercado 

Entrada Saída 

Dados da concorrência  

Objetivos organizacionais 

 

Análise do mercado 

 

 

 

Processo: Monitorar concorrência 

Entrada Saída 

Dados externos à organização Dados da concorrência 

 

 

Processo: Definir requisitos dos cursos 

Entrada Saída 

Objetivos organizacionais 

Descrição da organização 

Dados da concorrência  

Análise do mercado 

Requisitos dos cursos 
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Processo: Projetar cursos 

Entrada Saída 

Requisitos dos cursos  Especificação dos cursos 

 

Processo: Definir orçamentos 

Entrada Saída 

Especificação dos cursos 

 

Orçamento das áreas 

 

Processo: Definir requisitos de pessoal 

Entrada Saída 

Objetivos organizacionais 

Especificação dos cursos 

 

Requisitos de pessoal 

 

Processo: Comprar materiais e equipamentos 

Entrada Saída 

Solicitar compras  Contas a pagar 

 

Processo: Controlar patrimônio 

Entrada Saída 

Dados do inventário Dados patrimoniais 

 

Processo: Gerenciar contas a receber 

Entrada Saída 

Fatura de serviço prestado 

Alunos inadimplentes 

Contas a receber  
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Processo: Gerenciar contas a pagar 

Entrada Saída 

Contas a pagar Contas a pagar 

 

 

 Processo: Gerenciar investimentos 

Entrada Saída 

Dados de investimentos  Relatórios de investimentos 

 

 Processo: Gerenciar caixa 

Entrada Saída 

Contas a receber 

Contas a pagar 

Fluxo de Caixa 

 
 
 

 Processo: Emitir relatórios contábeis  

Entrada Saída 

Plano de contas; 

Lançamentos contábeis 

Relatórios contábeis  

 

 Processo: Emitir relatórios financeiros 

Entrada Saída 

Dados financeiros Relatórios financeiros 

 

 Processo: Emitir boletos para pagamentos 

Entrada Saída 

Dados do aluno 

Dados do curso 

Boletos bancários para pagamento 

 

 Processo: Cobrar mensalidade dos cursos 

Entrada Saída 

Dados do curso Recebimento das mensalidades 

Alunos inadimplentes 
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 Processo: Cobrar inadimplentes 

Entrada Saída 

Alunos Inadimplentes Recebimento das mensalidades 

 

 

 

 Processo: Criar banco de dados de marketing 

Entrada Saída 

Dados externos 

 

Dados de marketing  

 

 

 Processo: Preparar campanha de marketing 

Entrada Saída 

Objetivos 

Dados da concorrência 

Dados de marketing 

Dados da Campanha 

 

 

 

 Processo: Captar alunos 

Entrada Saída 

Objetivos 

Dados da concorrência 

Dados de marketing 

Dados para captação de alunos 

 

 

 Processo: Promover eventos 

Entrada Saída 

Dados dos eventos Material de divulgação dos 

eventos 
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 Processo: Estabelecer estratégias de marketing 

Entrada Saída 

Objetivos 

Dados da concorrência  

Dados de marketing 

Dados de captação de clientes  

Estratégias de marketing 

 

 

 Processo: Elaborar manual do aluno/professor 

Entrada Saída 

Normas e procedimentos 

 

Manual Acadêmico  

 

 Processo: Elaborar Grade Curricular 

Entrada Saída 

Autorização de órgão competente 

para o funcionamento do curso 

Dados do curso 

Grade Curricular 

 

 Processo: Elaborar Plano de aulas 

Entrada Saída 

Grade Curricular Plano de aulas 

 

 Processo: Controlar plano de aulas 

Entrada Saída 

Caderneta escolar Plano de aulas 

 

 Processo: Solicitar compras 

Entrada Saída 

Relação de material Solicitação de compras 
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 Processo: Selecionar docentes 

Entrada Saída 

Currículo do docente 

 

Dados do docente 

 

 

 Processo: Alterar Grade Curricular 

Entrada Saída 

Disciplinas a incluir/excluir Grade Curricular 

 

 

 Processo: Elaborar calendário acadêmico  

Entrada Saída 

Calendário do semestre 

Grade Curricular  

Calendário acadêmico 

 

 

 Processo: Fazer reuniões 

Entrada Saída 

Agenda para reunião Ata da reunião 

 

 Processo: Avaliar os cursos 

Entrada Saída 

Formulário de avaliação dos cursos Relatório de avaliação do curso 

 

 Processo: Avaliar corpo docente  

Entrada Saída 

Formulário de avaliação do corpo 

docente 

Dados complementares 

Relatório de avaliação do corpo 

docente 
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 Processo: Avaliar alunos 

Entrada Saída 

Caderneta escolar 

Exercícios em sala de aula 

Exames 

Avaliação semestral 

 

 Processo: Execução da Matrícula 

Entrada Saída 

Dados do aluno Dados do aluno 

 

 

 Processo: Elaboração da Caderneta escolar 

Entrada Saída 

Dados dos alunos 

Grade Curricular 

Caderneta escolar 

 

 Processo: Selecionar funcionário  

Entrada Saída 

Requisitos de pessoal 

Requisitos do curso 

Dados do candidato 

Dados dos candidatos  

 

 Processo: Admitir pessoal 

Entrada Saída 

Dados dos candidato Dados dos funcionários 

 

 Processo: Capacitar pessoal 

Entrada Saída 

Dados dos funcionários Dados dos funcionários 
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 Processo: Avaliar pessoal 

Entrada Saída 

Dados dos funcionários  

 

Dados de avaliação  

 

 Processo: Demitir pessoal 

Entrada Saída 

Dados dos funcionários  

Dados dos docentes 

 

Dados da demissão  

 

 Processo: Pagar salários 

Entrada Saída 

Dados dos funcionários 

Dados dos docentes 

 

Folha de pagamento 

Contracheque  

 
 

 



Apêndice 4                                                                                                   Entidades e classes de dados da UFPE  

 74

Apêndice 4 

Entidades Classe de dados 

Empresa 

 

1. Objetivos organizacionais 

2. Normas e Procedimentos 

3. Descrição da organização 

Mercado 4. Dados da concorrência 

5. Análise do mercado 

Curso 6. Requisitos dos cursos 

7. Especificação dos cursos 

8. Dados do curso 

9. Relatórios de avaliação do curso 

10. Grade curricular 

11. Calendário Acadêmico 

12. Caderneta Acadêmica 

13. Manual do aluno/professor 

14. Plano de aulas 

Reuniões 15. Atas das reuniões 

Docente  16. Dados do docente 

17. Relatório de Avaliação docente 

Aluno 18. Dados do aluno 

19. Avaliação dos alunos 

20. Boletos 

21. Recebimento 

22. Inadimplência 

Plano de contas 23. Dados contábeis 

24. Dados financeiros  

25. Contas a receber 

26. Contas a pagar 

27. Relatórios contábeis 

28. Relatórios financeiros 

Patrimônio 29. Dados patrimoniais 

Orçamento 30. Orçamentos departamentais 
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Entidades Classe de dados 

Investimentos 31. Dados do investimento 

32. Relatórios de investimento 

Caixa 33. Fluxo de caixa 

Compras 34. Solicitação de compras 

Funcionário  35. Requisitos de pessoal 

36. Dados dos candidatos 

37. Dados do funcionário 

38. Avaliação do funcionário 

39. Contracheque 

40. Demissão 

41. Dados da folha de pagamento 

Marketing 42. Dados externos 

43. Dados de marketing 

44. Dados para captação de alunos 

45. Estratégias de marketing 

Campanha 46. Dados da campanha 

47. Material de divulgação dos cursos 

Evento 48. Dados do evento 
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Apêndice 5 

Macroprocessos Recursos  Descrição dos estágios do ciclo de vida dos recursos Processos relacionados aos estágios 

Negócio Todos  Planejar os serviços aos clientes atuais e potenciais  1. Estabelecer diretrizes de negócio; 

2. Analisar mercado; 

3. Monitorar concorrência; 

4. Definir requisitos dos cursos; 

5. Projetar cursos; 

6. Definir orçamentos; 

7. Definir requisitos de pessoal; 

8. Elaborar Manual do Aluno/professor; 

9. Elaborar Grade Curricular; 

10. Elaborar Plano de aulas; 

11. Controlar plano de aulas; 

12. Selecionar docentes; 

13. Alterar Grade Curricular; 

14. Elaborar calendário acadêmico; 

15. Fazer reuniões; 

16. Avaliar os cursos; 

17. Avaliar corpo docente; 

18. Avaliar alunos;  

19. Execução da Matrícula; 

20. Elaboração da Caderneta Acadêmica; 

21. Criar banco de dados de marketing; 

22. Preparar campanha de marketing; 

23. Captar alunos; 

24. Promover eventos; 

25. Estabelecer estratégias de marketing. 
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Macroprocessos Recursos  Descrição dos estágios do ciclo de vida dos recursos Processos relacionados aos estágios 

Planejar compras 

Adquirir materiais e equipamentos 

Manter o funcionamento dos equipamentos 

Suprimentos Materiais e 

equipamentos  

Alienar materiais e equipamentos 

1. Comprar materiais e equipamentos; 

2. Controlar patrimônio; 

3. Solicitar compras. 

Planejar pessoal 

Capacitar pessoal 

Manter pessoal 

Pessoal Pessoal  

Demitir pessoal 

1. Selecionar funcionários; 

2. Admitir pessoal; 

3. Capacitar pessoal; 

4. Avaliar funcionários; 

5. Demitir pessoal. 

Planejar finanças 

Desenvolver as finanças 

Manter (funcionar) as finanças 

Financeiro Finanças 

Atualizar as finanças 

27 Gerenciar contas a receber; 

27 Gerenciar contas a pagar; 

27 Gerenciar investimentos; 

27 Gerenciar caixa; 

27 Emitir relatórios contábeis; 

27 Emitir relatórios gerenciais; 

27 Emitir boletos para pagamentos; 

27 Cobrar mensalidade dos cursos; 

27 Cobrar inadimplentes; 

27 Pagar salários.  
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Apêndice 6 
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                                                    Unidades organizacionais 

 

Processo 

Coordenação  

Geral 

Coordenação  

Acadêmica 

 dos Cursos 

Secretaria 

Administrativa 

Finanças Gestão de 

Pessoas 

Coordenação de 

 Marketng 

27. Avaliar infra-estrutura dos cursos   X    

28. Avaliar corpo docente   X    

29. Avaliar alunos   X    

30. Execução da Matrícula   X    

31. Elaboração da Caderneta escolar   X    

32. Pagar salários    X   

33.Comprar materiais e equipamentos    X   

34. Controlar patrimônio    X   

35.Gerenciar contas a receber    X   

36. Gerenciar contas a pagar    X   

37.Gerenciar investimentos    X   

38. Gerenciar caixa    X   

39. Emitir relatórios contábeis    X   

40. Emitir relatórios gerenciais    X   

41. Emitir boletos para pagamentos    X   

42. Cobrar mensalidade dos cursos    X   

43.Cobrar inadimplentes    X    
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Apêndice 7 
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Apêndice 8  
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Apêndice 9 
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Apêndice 10 
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Apêndice 12 
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