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CAPITULO 14 

Este capítulo examina as atividades necessárias para instalar o sistema de informações e conven

cer com sucesso a empresa a usá-lo. Também discute as atividades posteriores à implementação, 

como suporte e manutenção ao sistema e avaliação do projeto. Instalar o sistema e disponibilizá-lo 

para uso sob uma perspectiva técnica é relativamente simples. Porém, o treinamento e as questões 

organizacionais em torno da instalação são mais complexos e desafiadores porque enfocam pesso

as, não computadores. 

OBJETIVOS  

• Familiarizar-se com o processo de instalação de sistemas. 
• Compreender os tipos diferentes de estratégias de conversão e quando usá-los. 
• Compreender as diversas técnicas de gerenciamento da mudança. 
• Familiarizar-se com os processos posteriores à instalação. 
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INTRODUÇÃO 

É preciso lembrar que não há nada mais difícil de planejar, mais duvidoso quanto ao sucesso, nem maii | 
perigoso de gerenciar do que a criação de um novo sistema. Para o autor existe a animosidade de todos I 

aqueles que seriam beneficiados pela preservação da antiga instituição e defensores meramente I 
indiferentes dentre os que ganhariam com o novo.m 

—Machiavelli, O Príncipe. 1513 | 

Embora escrito há quase 500 anos, o comentário de Machiavelli ainda é verdadeiro hoje em I 
dia. Gerenciar a mudança para um novo sistema — seja ele informatizado ou não — é uma das 
tarefas mais difíceis em qualquer empresa. Devido aos desafios envolvidos, a maioria das empre
sas começa desenvolvendo seus planos de conversão e gerenciamento da mudança enquanto os 
programadores ainda estão desenvolvendo o software. Deixar o planejamento de conversão e de 
gerenciamento da mudança para a última hora é uma receita para o fracasso. 

De muitas maneiras, usar os processos de um sistema informatizado ou de um grupo de traba
lho é muito parecido com dirigir em uma estrada de terra. Ao longo do tempo com o uso repetido, | 
a estrada começa a desenvolver valas nas partes da estrada usadas com mais freqüência. Embora 
essas valas orientem a direção, elas dificultam a mudança. A medida que as pessoas usam os pro
cessos de um sistema informatizado ou de um grupo de trabalho, esses processos do sistema/tra
balho começam a ser assimilados; as pessoas aprendem e sentem-se à vontade com eles. Depois, 
esses processos de sistemas ou de trabalho começam a limitar as atividades das pessoas e a difi
cultar a disposição delas para mudar, porque elas começam a ver suas tarefas em termos desses 
processos, em vez do objetivo final da empresa de atender os clientes. 

Um dos modelos mais recentes de gerenciamento de mudança organizacional foi desenvolvi- 1 
do por Kurt Lewin.1 Lewin argumenta que a mudança é um processo em três etapas: descongelar, 
mudar, recongelar (Figura 14-1). Primeiro, a equipe de projeto precisa descongelar os hábitos e 
normas existentes (o sistema no estado) para que a mudança seja possível. A maior parte do SDLC 
para esse ponto foi na preparação do campo de trabalho para o descongelamento. Os usuários estão 
cientes do novo sistema que está sendo desenvolvido, algumas pessoas participaram de uma aná
lise do sistema atual (e, portanto, estão cientes de seus problemas) e outras ajudaram a projetar o 
novo sistema (e, portanto, têm percepção dos benefícios do novo sistema). Essas atividades aju
daram a descongelar os hábitos e normas atuais. 

A segunda etapa é ajudar a transição da empresa para o novo sistema por meio de um plano de 
migração. O plano de migração tem dois elementos principais. Um é técnico, o que inclui como o 
novo sistema será instalado e como os dados no sistema atual serão transportados para o sistema 
futuro; isso será discutido na seção "Conversão", deste capítulo. O segundo componente é orga
nizacional, o que inclui ajudar os usuários a compreender a mudança e motivá-los a aceitá-la; isso 
será discutido na seção "Gerenciamento da mudança", deste capítulo. 

A terceira etapa é recongelar o novo sistema conforme o modo habitual de executar os proces
sos de trabalho — assegurando que o novo sistema se tornará de forma bem-sucedida o modo 
padrão de executar a função operacional a que dá suporte. Esse processo de recongelamento é o 

FIGURA 14 -1 
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'"Fonüers in Group Dynamics", Human Relations, 1947, 1:5-41, e "Group Decision and Social Change" em E. E. Maccoby. 
T. M. Newcomb e E. L. Hartley (eds.), Readings in Social Psychology, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1958, p. 
197-211, de Kurt Lewin. 
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objetivo principal das "Atividades posteriores à implementação", discutidas na seção final deste 
capítulo. Fornecendo suporte contínuo ao novo sistema e começando imediatamente a identificar 
melhorias para a próxima versão do sistema, a empresa ajuda a solidificar o novo sistema como a 
nova forma habitual de operar. As atividades posteriores à implementação incluem suporte ao 
sistema, o que significa dar suporte técnico e telefônico aos usuários com problemas; manutenção 
do sistema, o que significa corrigir erros e melhorar o sistema após ter sido instalado; e avaliação 
do projeto, o que significa o processo de avaliar o projeto para identificar o que foi aceito e apro
vado e o que poderia ser melhorado para o próximo projeto de desenvolvimento do sistema. 

O gerenciamento da mudança é o mais desafiador dos três componentes porque enfoca as pes
soas, não a tecnologia, e porque é o único aspecto do projeto que é menos controlável pela equipe 
de projeto. O gerenciamento da mudança significa conquistar os corações e mentes de possíveis 
usuários e convencê-los de que o novo sistema realmente proporciona qualidade. 

A manutenção é o aspecto mais caro do processo de instalação, porque o custo de manutenção 
de sistemas normalmente excede muito os custos iniciais de desenvolvimento. Não é incomum as 
empresas gastarem entre 60% e 80% de seus orçamentos globais de desenvolvimento de SI em 
manutenção. Embora inicialmente isso possa surpreender, considere o software que você usa. 
Quantos softwares usados por você ainda estão na primeira versão? A maioria dos softwares co
merciais se torna realmente útil e entra em uso difundido apenas em sua segunda ou terceira ver
são. A manutenção e o melhoramento contínuo de softwares são permanentes, seja um software 
comercialmente disponível ou desenvolvido internamente em uma empresa. Você compraria um 
software se soubesse que nenhuma versão nova dele seria produzida? É claro que um software 
comercial é um pouco diferente de um software doméstico personalizado usado por apenas uma 
empresa, mas as questões fundamentais permanecem. 

A avaliação do projeto é provavelmente a parte do SDLC executada com menos freqüência, 
mas talvez seja a parte que tenha mais valor a longo prazo para o departamento de SI. A avaliação 
do projeto permite que os membros da equipe de projeto considerem o que fizeram de correto e o 
que poderia ser melhorado. É um componente importante no crescimento e no desenvolvimento 
individual de cada membro da equipe, porque os encoraja a aprender com seus sucessos e falhas. 
Também permite que novas idéias ou abordagens para o desenvolvimento do sistema sejam reco
nhecidas, examinadas e compartilhadas com outras equipes de projeto para melhorar o desempe
nho delas. 

CONVERSÃO 

A conversão é o processo técnico pelo qual o novo sistema substitui o sistema antigo. Os usuários 
são transferidos do uso dos atuais processos operacionais e programas de computador para os novos 
que foram desenvolvidos. O plano de migração especifica quais atividades serão executadas quando 
e por quem, e inclui tanto os aspectos técnicos (como instalar hardwares e softwares e converter 
dados do sistema no estado para o sistema futuro) quanto organizacionais (como treinar e motivar 
os usuários a adotarem o novo sistema). A conversão se refere aos aspectos técnicos do plano de 
migração. Os aspectos organizacionais serão discutidos na seção "Gerenciamento da mudança". 

Há três etapas principais para o plano de conversão antes do começo das operações: instalar o 
hardware, instalar o software e converter os dados (Figura 14-2). Embora possa ser possível fazer 
algumas dessas etapas em paralelo, elas geralmente precisam ser feitas de forma seqüencial por 
alguém da empresa. 

A primeira etapa no plano de conversão é comprar e instalar os hardwares necessários. Em muitos 
casos nenhum hardware é necessário, mas às vezes o projeto requer novos servidores, computa
dores de clientes, impressoras e equipamentos de rede. É crucial trabalhar estreitamente com os 
fornecedores que estão fornecendo os hardwares e softwares necessários a fim de assegurar que 
as entregas estejam coordenadas com o cronograma de conversão para que o equipamento esteja 
disponível quando necessário. Nada pode ser mais fácil do que um plano de conversão ser inter
rompido em sua trajetória devido à falha na entrega por parte do fornecedor do equipamento ne
cessário. 

Logo que os hardwares estejam instalados, testados e certificados como operacionais, a segun
da etapa é instalar os softwares. Isso inclui o sistema futuro em desenvolvimento e, às vezes, soft
wares adicionais que precisam ser instalados para operacionalizar o sistema. Por exemplo, o sis
tema de pedidos pela Internet da CD Selections precisa de um software de servidor Web. Nesse 
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FIGURA 1 4 - 2 
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momento, o sistema geralmente é testado de novo para assegurar que ele esteja operando confor
me o planejado. 

A terceira etapa é converter os dados do sistema no estado para o sistema futuro. A conversão de 
dados normalmente é a etapa tecnicamente mais complicada no plano de migração. Freqüentemen
te, alguns programas separados precisam ser escritos para converter os dados do sistema no estado 
para os novos formatos exigidos no sistema futuro e armazená-los nos arquivos e bancos de dados 
do sistema futuro. Esse processo normalmente é complicado pelo fato de esses arquivos e bancos de 
dados no sistema futuro não se corresponderem exatamente aos arquivos e bancos de dados no sis
tema atual (p. ex., o sistema futuro pode usar diversas tabelas em um banco de dados para armazenar 
dados de clientes que estavam contidos em arquivos no sistema atual). Os planos de testes formais 
sempre são necessários para as atividades de conversão de dados (veja o Capítulo 13). 

A conversão pode ser avaliada ao longo de três dimensões: o estilo pela qual a conversão é 
feita, que local ou grupos de trabalho são convertidos em que momento e quais módulos do siste
ma são convertidos em qual momento (Figura 14-3). 

Estilo de Conversão 

O estilo de conversão é o modo como os usuários são alternados entre os sistemas novo e antigo. 
Há duas abordagens fundamentalmente diferentes para o estilo de conversão: conversão direta e 
conversão paralela. 

Conversão Direta Com a conversão direta, o novo sistema substitui instantaneamente o antigo. 0 
novo sistema é acionado e o antigo é imediatamente desativado. Essa é a abordagem que possivel
mente você usa quando atualiza softwares comerciais (p. ex., o Word da Microsoft) de uma ver
são para outra; você simplesmente começa a usar a versão nova e pára de usar a antiga. 

FIGURA 14 -3 
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A conversão direta é mais simples e mais objetiva. Porém, é a mais arriscada, porque qualquer 
problema com o novo sistema que tenha escapado à detecção durante os testes pode abalar seria
mente a empresa. 

Conversão Paralela Com a conversão paralela, o novo sistema é operado lado a lado com o anti
go; os dois sistemas são usados simultaneamente. Por exemplo, se um novo sistema de contabili
dade for instalado, a empresa entra com os dados no antigo e no novo sistema e, em seguida, com
para cuidadosamente as saídas dos dois para assegurar-se de que o novo esteja sendo executado 
corretamente. Após algum tempo (geralmente entre um e dois meses) de operação paralela e in
tensas comparações entre os dois sistemas, o sistema antigo é desativado e a empresa continua a 
usar o novo. 

É mais provável que essa abordagem capte algum erro importante no novo sistema e evite que 
a empresa passe por problemas significativos. Se algum problema for descoberto no novo siste
ma, ele simplesmente é desativado e corrigido e, em seguida, o processo de conversão começa 
novamente. O problema com essa abordagem é a despesa adicional de operar dois sistemas que 
executam a mesma função. 

Local da Conversão 

O local da conversão significa quais partes da empresa são convertidas em quais momentos de
terminados. Geralmente, as partes da empresa estão localizadas fisicamente em escritórios dife
rentes (p. ex., Toronto, Atlanta, Los Angeles). Em outros casos, o local significa unidades dife
rentes da empresa localizadas em partes diferentes do mesmo complexo do escritório (p. ex., lan
çamento de pedidos, expedição, compras). Há pelo menos três abordagens fundamentalmente di
ferentes para selecionar o modo como locais diferentes da empresa são selecionados: a conversão-
piloto, a conversão em fases e a conversão simultânea. 

Conversão-Piloto Com uma conversão-piloto, um ou mais locais ou unidades/grupos de trabalho 
em um local são selecionados para serem convertidos como parte de um teste-piloto. Os locais 
participantes do teste-piloto são convertidos (usando a conversão direta ou paralela). Se o sistema 
for aprovado no teste-piloto, então ele será instalado nos locais remanescentes (novamente usan
do a conversão direta ou paralela). 

A conversão-piloto traz a vantagem de oferecer um nível adicional de testes antes de o sistema 
ser amplamente implementado em toda a empresa, para que qualquer problema com ele afete apenas 
os locais-piloto. Entretanto, esse tipo de conversão evidentemente requer mais tempo antes que o 
sistema seja instalado em todos os locais da empresa. Além disso, isso significa que unidades or
ganizacionais diferentes estarão usando versões do sistema e processos operacionais diferentes, o 
que pode dificultar a troca de dados entre elas. 

Conversão em Fases Com a conversão em fases, o sistema é instalado seqüencialmente em locais 
diferentes. Um primeiro grupo de locações é convertido, depois um segundo grupo, um terceiro e 
assim por diante, até que todos os locais estejam convertidos. Às vezes há um atraso deliberado 
entre os diferentes grupos (pelo menos entre o primeiro e o segundo) para que qualquer problema 
com o sistema seja detectado antes que afete significativamente a empresa. Em outros casos, os 
grupos são convertidos sem intervalos para que tão logo a conversão em um local esteja concluída 
a equipe de projeto passe para o próximo e continue a conversão. 

A conversão em fases possui as mesmas vantagens e desvantagens da conversão-piloto.'Além 
disso, significa que é necessário um grupo menor de pessoas para executar a conversão real (e 
qualquer treinamento associado ao usuário) do que se todos os locais fossem convertidos ao mes
mo tempo. 

Conversão Simultânea A conversão simultânea, como o nome sugere, significa que todos os lo
cais são convertidos ao mesmo tempo. O novo sistema é instalado e preparado em todos os locais 
e, em um momento predeterminado, todos os usuários começam a usar o novo sistema. A conver
são simultânea é usada freqüentemente com a conversão direta, mas também pode ser usada com 
a conversão paralela. 
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CONCEITOS 

EM AÇÃO 

14-A A CONVERSÃO PARA O EURO (PARTE 1) 

Quando a União Européia decidiu introduzir o euro, o Banco 
Central Europeu teve de desenvolver um novo sistema de com
putador (denominado Target) para fornecer um sistema de com
pensação de moedas a ser usado pelos bancos de investimen
tos e transações bancárias. Antes da introdução do euro, a com
pensação era executada entre os bancos centrais dos países en
volvidos. Após a introdução, o sistema Target, que consistia em 
15 sistemas nacionais de transações bancárias, compensaria as 
transações comerciais e executaria as conversões de moedas por 
pagamentos transacionais de títulos e obrigações. 

PERGUNTA: 

Implementar o Target foi um empreendimento importante por 
diversas razões. Se você fosse um analista no projeto, quais ti
pos de problemas teria de tratar para se certificar de que a con
versão ocorreria de forma bem-sucedida? 

Fonte: "Debut of Euro Nearly Flawless", Computerworld, 33(2) p. 16, 
January 11,1999, de Thomas Hoffman. 

A conversão simultânea elimina problemas como unidades diferentes da empresa usando sis
temas e processos diferentes. Porém, isso também significa que a empresa precisa ter pessoal su
ficiente para executar a conversão e treinar os usuários em todos os locais simultaneamente. 

Módulos de Conversão 

Embora seja natural presumir que os sistemas normalmente são instalados integralmente, esse nem I 
sempre é o caso. 

Conversão do Sistema como um Todo A conversão do sistema como um todo, na qual todo o siste- I 
ma é instalado ao mesmo tempo, é a mais comum. É simples e mais fácil de compreender. Entre
tanto, se o sistema for grande e/ou extremamente complexo (p. ex., um sistema de planejamento 
de recursos de empresas como SAP ou PeopleSoft), a conversão do sistema como um todo pode 
se revelar muito difícil para os usuários aprenderem em apenas uma etapa de conversão. 

Conversão Modular Quando os módulos em um sistema são separados e distintos, as empresas às ' 
vezes optam em converter para o novo sistema um módulo de cada vez — isto é, usar a conversão 
modular. A conversão modular requer cuidados especiais no desenvolvimento do sistema (e nor
malmente custa mais caro) porque cada módulo precisa ser escrito para funcionar com o antigo e 
com o novo sistema. Quando os módulos estão rigorosamente integrados, o desafio é muito maior 
e, portanto, raramente é feito. Porém, quando existe apenas uma associação livre entre os módulos, 
fica mais fácil. Por exemplo, considere uma conversão de uma versão antiga do Microsoft Office 
para uma versão nova. É relativamente simples converter da versão antiga do Word para a versão 
nova sem ter de fazer o mesmo simultaneamente com o Microsoft Excel. 

A conversão modular reduz o volume de treinamento requerido para começar a usar o novo ] 
sistema. Os usuários precisam de treinamento apenas no módulo que está sendo implementei. 
Entretanto, a conversão modular leva mais tempo e tem mais etapas que o processo do sistema 
como um todo. 

Selecionando a Estratégia Apropriada de Conversão 

Cada uma das três dimensões na Figura 14-3 é independente, para que uma estratégia de conver
são possa ser desenvolvida de forma que se encaixe em qualquer uma das caixas dessa figura. 
Caixas diferentes também podem ser mescladas e encaixadas em uma estratégia de conversão. 
Por exemplo, uma abordagem usada com freqüência é começar com uma conversão-piloto do sis
tema como um todo usando a conversão paralela em alguns locais-teste. Logo que o sistema tenha 
passado pelo teste-piloto nesses locais, é então instalado nos locais remanescentes usando a con
versão em fases com a conversão direta. Há três fatores importantes a considerar na seleção de 
uma estratégia de seleção: o risco, o custo e o tempo necessário (Figura 14-4). 
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FIGURA 1 4 - 4 
Características de Estratégias de 

Risco Após o sistema ter passado por uma bateria rigorosa de testes de unidade, sistema, integra
ção e aceitação, ele deve estar livre de erros... talvez. Como os seres humanos cometem erros, 
nada construído por eles é sempre perfeito. Mesmo após todos esses testes ainda pode haver al
guns erros não detectados. O processo de conversão proporciona uma última chance de descobrir 
esses erros antes que o sistema seja ativado e os erros tenham a chance de causar problemas. 

A conversão paralela é menos arriscada do que a conversão direta porque possui chance maior 
de detectar erros que não tenham sido detectados nos testes. Da mesma maneira, a conversão-pi-
loto é menos arriscada do que a conversão em fases ou a simultânea porque, se ocorrerem erros, 
estes ocorrerão nos locais de teste-piloto, onde o pessoal qualificado tem conhecimento de que 
eles podem ser encontrados. Visto que possíveis erros afetam poucos usuários, existe menos ris
co. Da mesma forma, converter alguns módulos de cada vez diminui a probabilidade de erros porque 
há mais possibilidade de ocorrer um erro no sistema como um todo do que em algum determinado 
módulo. 

O grau de importância do risco depende do sistema que está sendo implementado — a combi
nação da probabilidade de que os erros permaneçam sem serem detectados no sistema e o custo 
potencial desses erros não-detectados. Se o sistema realmente tiver sido submetido a testes metó
dicos extensivos, incluindo os testes alfa e beta, então a probabilidade de erros não-detectados é 
menor do que se os testes fossem menos rigorosos. Entretanto, ainda poderia haver erros cometi
dos no processo de análise, de forma que embora pudesse não haver nenhum erro de software o 
sistema poderia falhar no trato adequado das necessidades operacionais. 

Avaliar o custo de um erro é um desafio, mas a maioria dos analistas e gerentes sêniores pode 
fazer uma estimativa razoável do custo relativo de um erro. Por exemplo, o custo de um erro em 
um programa de operações de mercado de ações automatizado ou uma máquina coração-pulmão 
que mantém uma pessoa viva possivelmente é muito maior do que um erro em um jogo de com
putador ou programa de processamento de texto. Portanto, o risco provavelmente será um fator 
muito importante no processo de conversão se o sistema não tiver sido tão rigorosamente testado 
quanto deveria e/ou se o custo de erros for alto. Se o sistema tiver sido rigorosamente testado e/ou 
se o custo de erros não for tão alto, então o risco se torna menos importante para a decisão da 
conversão. 

Custo Como se poderia esperar, estratégias de conversão diferentes apresentam custos diferentes. 
Esses custos podem incluir fatores como salários de pessoas que trabalham com o sistema (p. ex., 
usuário, treinadores, administradores do sistema, consultores externos), despesas de viagem, des
pesas de operação, custos com comunicação e arrendamento de hardwares. A conversão paralela 
é mais cara que a conversão direta porque requer que dois sistemas (o antigo e o novo) sejam 
operados ao mesmo tempo. Os funcionários agora precisam executar o trabalho habitual duas vezes, 
porque têm de entrar com os mesmos dados em dois sistemas. A conversão paralela também re-

14-1 DESENVOLVENDO UM PLANO DE CONVERSÃO 

VEZ 

Suponha que você esteja conduzindo a conversão de um pro- conversão para o novo sistema de matrículas da universidade 
cessador de texto para outro em sua universidade. Desenvolva baseado na Web. De que maneira o segundo plano de conver-
um plano de conversão (especificamente, apenas assuntos téc- são seria similar ou diferente do plano que você desenvolveu para 
nicos). Você também foi solicitado a desenvolver um plano de o processador de texto? 
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CONCEITOS 

EM AÇÃO 

14-B SUPORTE ÀS INSTALAÇÕES DO EXÉRCITO AMERICANO 

Durante as décadas de 1 960 , 1 970 e 1980 o exército ame
ricano automatizou suas instalações (bases militares, em termos 
civis). A automatização geralmente era um esforço local em cada 
uma das mais.de 100 bases. Embora algumas bases tivessem 
desenvolvido softwares em conjunto (ou tomado emprestado soft-
wares em outras bases), cada base freqüentemente tinha softwa
res que executavam funções diferentes ou as mesmas funções de 
formas diferentes. Em 1989, o exército decidiu padronizar os 
softwares para que o mesmo software fosse usado em qualquer 
lugar. Isso reduziria imensamente os custos em manutenção do 
software e também em treinamentos, quando os soldados fos
sem transferidos entre as bases. 

O software levou quatro anos para ser desenvolvido. O siste
ma era muito complexo, e o gerente de projeto estava preocu
pado pelo fato de haver um grande risco de que nem todos os 
requisitos de todas as instalações tivessem sido capturados ade
quadamente. O custo e o tempo eram os fatores menos impor
tantes, visto que o projeto já estava em andamento há quatro 
anos e o custo em 100 milhões de dólares. 

Sendo assim, o gerente de projeto optou por uma conver-
são-piloto modular, usando a conversão paralela. O gerente 
selecionou sete instalações, cada uma representando um tipo 
diferente de instalação militar (p. ex., base de treinamento, 
arsenal, armazém) e iniciou a conversão. Tudo corria bem, mas j 
diversos recursos novos que foram identificados tinham sido ne j 
gligenciados durante a análise, o projeto e a construção. Esses [ 
recursos foram adicionados e o teste-piloto retomado. Finalmen
te, o sistema foi instalado no restante das instalações militares 
usando uma conversão direta em fases do sistema como um 
todo. 

Alan Denrtê 

PERGUNTAS: 
1. Você acha que a estratégia de conversão foi apropriada? 
2. Independentemente de sua opinião, qual outra estratégia de 

conversão poderia ter sido usada? 

quer que os resultados dos dois sistemas sejam inteiramente confrontados para confirmar que não 
há nenhuma diferença entre os dois, o que acarreta necessariamente tempo e custos adicionais. 

A conversão-piloto e a conversão em fases têm custos um pouco similares. A conversão simul
tânea mostra custos maiores porque é exigido mais pessoal qualificado para dar suporte a todos os 
locais, uma vez que estão trocando simultaneamente do sistema antigo para o novo. A conversão 
modular é mais cara que a conversão do sistema como um todo porque requer mais trabalho de 
programação. O sistema antigo precisa ser atualizado para funcionar com os módulos seleciona
dos no novo sistema, e os módulos do novo sistema precisam ser programados para funcionar com 
os módulos selecionados nos dois sistemas. 

Tempo O fator final é o volume de tempo exigido para fazer a conversão entre o antigo e o novo 
sistema. A conversão direta é mais rápida porque é imediata. A conversão paralela leva mais tem
po porque nem todas as vantagens do novo sistema estarão disponíveis até que o antigo sistema 
seja desativado. A conversão simultânea é mais rápida porque todos os locais são convertidos ao 
mesmo tempo. A conversão em fases geralmente leva mais tempo que a conversão-piloto porque 
normalmente (mas nem sempre) assim que o teste-piloto é concluído todos os locais remanescen
tes são convertidos. A conversão em fases ocorre em ondas, exigindo freqüentemente diversos 
meses antes que todos os locais estejam convertidos. Da mesma maneira, a conversão modular 
leva mais tempo que a conversão do sistema como um todo porque os módulos são introduzidos 
um após o outro. 

GERENCIAMENTO DA MUDANÇA 

No contexto de um projeto de desenvolvimento de sistemas, o gerenciamento da mudança é o 
processo que auxilia as pessoas a aceitar e se adaptar ao sistema futuro e a seus demais processos 
de trabalho sem demasiado estresse.2 Há três papéis principais em qualquer mudança organizaci
onal importante. O primeiro é o responsável pela mudança — a pessoa que deseja a mudança. 
Essa pessoa é o responsável da empresa pela primeira solicitação de um novo sistema (veja o 

2Muitos livros são escritos sobre o gerenciamento da mudança. Entre os nossos favoritos podemos citar: Managing 
Organizational Change, de Patrick Connor e Linda Lake, 2.- ed., Westport, CT: Praeger, 1994; Taking Charge of 
Change, de Douglas Smith, Reading, MA: Addison-Wesley, 1996; e Managing at the Speed of Change, de Daryl 
Conner, New York: Villard Books, 1992. 

http://mais.de
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Capítulo 2). Normalmente o responsável é um gerente sênior da parte da empresa que precisa adotar 
e usar o novo sistema. E crucial que o responsável desempenhe um papel ativo no processo de 
gerenciamento da mudança, porque uma modificação que está nitidamente sendo orientada pelo 
próprio responsável, não pela equipe de projeto ou pela empresa de SI, tem legitimidade maior. O 
responsável tem autoridade gerencial direta sobre aqueles que irão adotar o sistema. 

O segundo papel é aquele do agente da mudança — a(s) pessoa(s) que orienta(m) a atividade 
de mudança. O agente da mudança, encarregado realmente de planejar e implementar a mudança, 
não tem nenhuma autoridade de gerenciamento direta sobre os possíveis adotantes. Como o agen
te da mudança é uma pessoa de fora, proveniente de uma cultura organizacional diferente, apre
senta menos credibilidade que o responsável e outros membros da unidade da empresa. Finalmen
te, uma vez que o sistema tenha sido instalado, o agente da mudança normalmente vai embora e, 
portanto, não tem nenhum impacto contínuo. 

O terceiro papel é aquele do possível adotante ou alvo da mudança — a pessoa que realmente 
precisa mudar. Essas são as pessoas para quem o novo sistema é projetado e que, em última ins
tância, optarão em usar ou não o sistema. 

Nos primórdios da computação, muitas equipes de projeto imaginavam simplesmente que suas 
tarefas acabavam quando o antigo sistema fosse convertido para o novo em nível técnico. A filo
sofia era "construa e eles engolirão". Infelizmente, isso acontece apenas nos filmes. A resistência 
à mudança é comum na maioria das empresas. Portanto, o plano de gerenciamento da mudança é 
uma parte importante do plano de instalação global que se junta às etapas principais do processo 
de gerenciamento da mudança. A mudança bem-sucedida requer que as pessoas desejem aceitá-la 
e sejam capazes disso. O plano de gerenciamento da mudança tem quatro etapas básicas: revisar 
as políticas de gerenciamento, avaliar os modelos de custo e benefício de possíveis adotantes, 
motivar a aceitação e permitir que as pessoas aceitem o treinamento sem restrições (veja a Figura 
14-2). Porém, antes de podermos discutir o plano de gerenciamento da mudança, precisamos com
preender primeiro o motivo pelo qual as pessoas resistem à mudança. 

Compreendendo a Resistência à Mudança 

As pessoas resistem à mudança — mesmo à mudança para melhor — por razões muito racionais.3 

O que é bom para a empresa não é necessariamente bom para as pessoas que trabalham lá. Por 
exemplo, considere um funcionário de processamento de pedidos que tenha se acostumado a re
ceber pedidos para serem despachados em documentos físicos de expedição em papel, e agora use 
um computador para receber as mesmas informações. Em vez de digitar os rótulos de expedição 
com uma máquma às. escteNet, o ̂ \xnctonáx\o &%ora c\tcano botão de impressão no computador e 
o rótulo é produzido automaticamente. O innctonãúo a^prapode despachar mais pedidos diaria
mente, o que é um eVatobeneivcto para a emptesa. O to-nctonárvo, entretanto, provavelmente não 
está nem um pouco preocupado com quantos pacotes são despachados. O salário dele não muda; 
é apenas uma questão do que o funcionário prefere usar, um computador ou uma máquina de es
crever. Aprender a usar o novo sistema e os processos de trabalho — mesmo que a mudança seja 
pequena — requer mais empenho do que continuar a usar o sistema e os processos de trabalho 
existentes, que já são do inteiro domínio daquele funcionário. 

Portanto, por que as pessoas aceitam mudar? Para simplificar, cada mudança tem uma série de 
custos e benefícios associados a ela. Se os benefícios de aceitar a mudança superarem os sacrifí
cios da mudança, então as pessoas mudarão. E às vezes o benefício da mudança é a eliminação do 
esforço que você experimentaria se não tivesse aceitado a mudança (p. ex., se você não mudar, 
será demitido, assim um dos benefícios de aceitar a mudança é que ainda terá um emprego). 

Em geral, quando as pessoas são presenteadas com uma oportunidade de mudança, executam 
uma análise de custo-benefício (às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente) e deci
dem a extensão do envolvimento e da aceitação delas em relação à mudança. Elas identificam os 
custos e benefícios do sistema e decidem se a mudança vale a pena. Porém, isso não é tão simples, 
porque a maioria dos custos e benefícios não é certa. Há um pouco de incerteza sobre se um certo 
benefício ou custo na verdade ocorrerá; assim, tanto os custos quanto os benefícios do novo siste
ma precisarão ser ponderados pelo grau de certeza associado a eles (Figura 14-5). Infelizmente, a 

3Esta seção beneficiou-se de conversas com o Dr. Robert Briggs, pesquisador no Centro para o Gerenciamento de Infor
mações na Universidade do Arizona. 
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FIGURA 1 4 - 5 
Os Custos e Benefícios da Mudança 
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maioria dos seres humanos tende a superestimar a probabilidade de sacrifícios e subestimar a pro- ] 
habilidade de benefícios. 

Também há custos e às vezes benefícios associados ao próprio processo de transição real. Por I 
exemplo, suponha que você encontrou uma casa ou um apartamento mais bonito do que suaresi- I 
dência atual. Mesmo que você gostasse mais dele, poderia decidir não mudar simplesmente por- 1 
que o custo de mudar superaria os benefícios provenientes da nova casa ou apartamento própria- I 
mente dito. Da mesma maneira, aceitar um novo sistema informatizado poderia exigir de você I 
adquirir novas qualificações, o que poderia ser visto como um sacrifício para algumas pessoas ou I 
como um benefício para outras, se elas percebessem que de alguma forma essas qualificações pro- I 
porcionariam outros benefícios além do uso do próprio sistema. Novamente, qualquer custo ou I 
benefício proveniente do processo de transição precisa ser ponderado pela certeza com que ocor- I 
rerá (veja a Figura 14-5). 

Juntos, esses dois grupos de custos e benefícios (e suas certezas relativas) afetam a aceitação j 
da mudança ou a resistência a ela que as equipes de projeto encontram ao instalar novos sistemas I 
em empresas. A primeira etapa no gerenciamento da mudança é conhecer os fatores que impedem I 
a mudança — os fatores que afetam a percepção de custos e benefícios e a certeza de que eles I 
serão gerados pelo novo sistema. É crucial compreender que os custos e benefícios "reais" são I 
muito menos importantes do que os custos e benefícios percebidos. As pessoas agem de acordo I 
com o que acreditam ser verdade, não de acordo com o que é verdade. Portanto, qualquer compre
ensão de como motivar a mudança precisa ser desenvolvida sob o ponto de vista do público-alvo I 
da mudança, não sob o ponto de vista daqueles que conduzem a mudança. 

Revisando as Políticas de Gerenciamento 

A primeira etapa importante no plano de gerenciamento da mudança é alterar as políticas de ge- [ 
renciamento que foram projetadas para o sistema em uso para as novas políticas de gerenciamen
to projetadas para o sistema futuro. As políticas de gerenciamento proporcionam metas, definem 
como os processos de trabalho devem ser executados e determinam como membros da empresa 
são recompensados. Nenhum sistema informatizado será aceito com sucesso a menos que as po
líticas de gerenciamento dêem suporte a sua aceitação. Muitos sistemas informatizados novos 
resultam em alterações nos processos operacionais; eles permitem novas maneiras de trabalhar. A 
menos que as políticas que determinam regras e recompensas para aqueles processos sejam revi-1 
sadas para refletir as novas oportunidades que o sistema permite, os possíveis adotantes podem 
não usá-lo facilmente. 

O gerenciamento dispõe de três ferramentas básicas para estruturar os processos de trabalho 
nas empresas.4 A primeira são os procedimentos operacionais padrões (SOPs, standard operating 
procedures) que se tornam as rotinas habituais para executar o trabalho. Os SOPs são formais e 

4Esta seção baseia-se no trabalho de Anthony Giddons, The Constitution ofSociety: Outline ofthe Theory ofStructure, 
Berkeley: University of Califórnia Press, 1984. Um bom resumo da teoria de Giddons, que foi revisada e adaptada para o 
uso na compreensão de sistemas de informações, é um artigo de Wanda Orlikowski e Dan Robey, "Information Techno
logy and the Structuring of Organization", Information Systems Research, 1991, 2(2):143-169. 
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14-2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES 

VEZ 

Identifique e explique três procedimentos operacionais padrões para o curso no qual você está usando este livro. Discuta se eles 
são formais ou informais. 

de 

aceitação 
sistemas 

impedem 
que eles 

'reais" são 
de acordo 

L compre-

ico-alvo 

mtructure, 
a para o 

Techno-

informais. Os SOPs formais definem o comportamento apropriado. Os SOPs informais são as 
normas que foram desenvolvidas ao longo do tempo tendo em vista como os processos são real
mente executados. O gerenciamento precisa assegurar que os SOPs formais sejam revisados a fim 
de se tornarem compatíveis com o futuro sistema. Depois, os SOPs informais evoluirão para refi
nar e preencher a ausência de detalhes dos SOPs formais. 

O segundo aspecto de política de gerenciamento é definir como as pessoas atribuem signifi-
cância aos eventos. O que significa "ser bem-sucedido" ou "fazer um bom trabalho"? As políticas 
ajudam as pessoas a compreender o que é significante definindo medidas e recompensas. As 
medidas definem explicitamente o que é significante porque fornecem evidência clara e concreta 
sobre o que é importante para a empresa. As recompensas reforçam as medidas porque "o que é 
medido é feito" (um ditado antiquado mas preciso). As medidas precisam ser projetadas cuidado
samente para motivar o comportamento desejado. O exemplo da financeira da IBM ("Sua Vez 
4-2", no Capítulo 4) ilustra o problema de medidas inadequadas conduzindo ao comportamento 
impróprio (quando os analistas de crédito ficavam muito ocupados para tratarem de solicitações 
de crédito, eles encontravam erros inexistentes para que pudessem devolvê-las sem o devido pro
cessamento). 

Um terceiro aspecto da política de gerenciamento é a alocação de recursos. Os gerentes po
dem ter impactos claros e imediatos no comportamento alocando recursos. Eles podem redireci
onar fundos e pessoal de um projeto para outro, criar uma infra-estrutura que dê suporte ao novo 
sistema e investir em programas de treinamento. Cada uma dessas atividades apresenta um efeito 
direto e um efeito simbólico. O efeito direto vem da realocação real de recursos. O efeito simbó
lico mostra que o gerenciamento é sério em relação a suas intenções. Há menos incertezas sobre 
o compromisso de longo prazo do gerenciamento com um novo sistema quando os possíveis 
adotantes vêem recursos sendo dedicados a ele. 

Avaliando Custos e Benefícios 

A próxima etapa no desenvolvimento de um plano de gerenciamento de mudança é desenvolver 
duas listas claras e concisas de custos e benefícios proporcionados pelo novo sistema (e a transi
ção para ele) comparado com o sistema em uso. A primeira lista é desenvolvida sob o ponto de 
vista da empresa, que deve fluir facilmente do caso de negócio desenvolvido durante o estudo de 
viabilidade, e redefinida durante a vida do projeto (veja o Capítulo 2). Esse grupo de custos e 
benefícios empresariais deve ser amplamente distribuído para que todas as pessoas que possivel
mente adotarão o novo sistema possam compreender claramente por que o novo sistema é valioso 
para a empresa. 

A segunda lista de custos e benefícios é desenvolvida sob o ponto de vista de diferentes usuá
rios da mudança ou de partes nela interessadas. Por exemplo, um grupo de usuários em potencial 
pode ser o dos funcionários de atendimento ao público, outro pode ser o dos supervisores e outro 
poderia ser, ainda, o do gerenciamento intermediário. Cada um desses possíveis usuários/partes 
interessadas pode ter um conjunto diferente de custos e benefícios associados à mudança — cus
tos e benefícios que podem diferir amplamente daqueles da empresa. Em algumas situações, os 
sindicatos podem ser as principais partes interessadas que podem fazer com que a mudança seja 
ou não bem-sucedida. 

Muitos analistas de sistemas naturalmente supõem que os funcionários de atendimento ao pú
blico são aqueles cujo conjunto de custos e benefícios provavelmente é o mais divergente daquele 
da empresa e, portanto, são os funcionários que mais resistem à mudança. Entretanto, eles nor
malmente enfrentam a parte mais difícil dos problemas com o sistema atual. Quando ocorrem pro
blemas, eles são os primeiros a vivenciá-los. Os gerentes intermediários e os supervisores são os 
que possivelmente têm um conjunto mais divergente de custos e benefícios e, portanto, resistem 
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à mudança porque os novos sistemas informatizados freqüentemente costumam diminuir o pi 
que possuem. Por exemplo, um novo sistema informatizado pode melhorar o controle da empresa 
sobre um processo de trabalho (um benefício para a empresa), mas reduz o poder de tomada de 
decisão do gerenciamento intermediário (um nítido custo ou perda para os gerentes intermediári
os). 

Uma análise de custos e benefícios para cada conjunto de possíveis usuários/partes interes 
das ajudará a indicar exatamente aqueles que suportarão a mudança e aqueles que poderão resistir 
a ela. O desafio nesse momento é tentar alterar o equilíbrio entre custos e benefícios daqueles que 
resistirão à mudança para que as apoiem (ou pelo menos não resistam ativamente a ela). 

Essa análise pode descobrir alguns problemas sérios que trazem o potencial de bloquear a acei
tação bem-sucedida do sistema. Pode ser necessário reexaminar as políticas de gerenciamento t 
fazer modificações significativas para assegurar que o equilíbrio entre custos e benefícios seja de 
tal ordem que importantes usuários em potencial sejam motivados a aceitar o sistema. 

A Figura 14-6 resume alguns dos fatores que são importantes para realizar uma mudança de 
forma bem-sucedida. A primeira e mais importante razão é uma razão pessoal irrefutável para 
mudar. Toda mudança é feita por indivíduos, não pela empresa. Se houver razões irrefutáveis para 
as partes interessadas de grupos importantes de indivíduos quererem a mudança, então é muito 
provável que a mudança seja bem-sucedida. Fatores como aumentos de salário, redução das difi
culdades e — dependendo dos indivíduos — oportunidades de promoções e desenvolvimento 
pessoal podem ser importantes motivadores. Entretanto, se a mudança torna as qualificações atu
ais menos valiosas, os indivíduos podem resistir à mudança porque eles investiram muito tempo 
e energia para adquirir essas qualificações, e algo que diminua a importância delas pode ser inter
pretado como depreciação do indivíduo (porque qualificações importantes resultam em respeitoe | 
poder). 

Também precisa haver uma razão irrefutável para que a empresa precise mudar; caso contra- j 
rio, os indivíduos demonstram ceticismo em relação à real importância da mudança e ficam incer- | 
tos se ela de fato ocorrerá. Provavelmente, a empresa mais difícil de passar por uma mudança é 
aquela que tem desempenhado suas atividades com sucesso, porque os indivíduos parecem acre- | 
ditar que o que funcionou até agora continuará a funcionar no futuro. Por outro lado, em uma 
empresa que esteja à beira da bancarrota é mais fácil convencer os indivíduos de que a mudança 
é necessária. O comprometimento e o suporte confiável dos responsáveis e da alta direção da em
presa também são importantes no aumento da certeza de que a mudança acontecerá. 

A probabilidade de sucesso na mudança aumenta quando o custo da transição para os indivídu
os que precisam mudar é baixo. A necessidade de novas qualificações significativamente diferen
tes ou distúrbios nas operações e nos hábitos de trabalho pode criar resistência. Um plano de mi
gração claro, desenvolvido por um agente de mudança confiável e que tenha suporte do responsá
vel da empresa, é um fator importante para aumentar a certeza sobre os custos do processo de 
transição. 

^ j ^ l i m 14-C COMPREENDENDO A RESISTÊNCIA A UM SISTEMA DE SUPORTE DE DECISÃO 

EM AÇÃO 

Um dos primeiros softwares comerciais desenvolvidos foi um 
sistema de suporte de decisão para ajudar a programar pedi
dos em uma fábrica de papel (veja "Conceitos em Ação 4-B", 
no Capítulo 4). O sistema foi projetado para ajudar a pessoa 
que programava os pedidos a decidir quando programar deter
minados pedidos para reduzir o desperdício na fábrica. Esse era 
um problema muito desafiador — tão desafiador, de fato, que 
geralmente o programador levava de um a dois anos para apren
der como fazer bem o seu trabalho. 

O software foi testado por diversas fábricas de papel durante 
anos e sempre reduziu o desperdício, geralmente em torno de 25%, 
mas às vezes em cerca de 75%, quando o programador que es
tava fazendo a programação era novo na função. Embora aca
bássemos vendendo o software para a maioria das fábricas em 

que o testávamos, normalmente encontrávamos uma resistência i 
significativa por parte das pessoas que faziam as programações 
(exceto quando o programador era novo na função e o software , 
claramente reduzia o desperdício). Na época, imaginei que a 
resistência ao sistema era relacionada à redução no montante 
de papel que era desperdiçado: quanto menor a redução, maior j 
a resistência porque a análise do retorno financeiro mostrava que i 
levava muito tempo para que o custo do software fosse coberto, i 

Alan Dennie 

PERGUNTAS: 

1. Qual é a outra explicação possível para os diferentes níveis | 
de resistência encontrados em fábricas diferentes? 

2. Como isso poderia ser tratado? 
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Fator Exemplos Efeitos Ações a Adota r 
_ _ 

Benefícios do Razões pessoais Aumento de salários, Se o novo sistema Executar uma análise de 
sistema futuro irrefutáveis para menos aspectos proporciona benefícios custo-benefício sob o ponto 

mudar desagradáveis, claros para aqueles de vista das partes 
oportunidade de que precisam adotá-lo, interessadas, fazer as 

promoção, valorização é mais provável que modificações onde for 
da maior parte das eles aceitem a necessário e promover os 
qualificações existentes mudança. benefícios ativamente. 

Certeza de Razões empresariais Risco de bancarrota, Se os usuários não Executar uma análise de 
benefícios irrefutáveis para aquisição, regulamento compreendem o custo-benefício sob o ponto 

mudar governamental motivo de a empresa de vista da empresa e 
estar implementando lançar uma campanha de 
a mudança, eles não divulgação vigorosa para 
têm certeza se a explicar os resultados a 
mudança ocorrerá. todos. 

Demonstração de Envolvimento ativo, Se a alta direção não Encorajar a alta direção a 
apoio da alta freqüentes menções é vista dando apoio participar da campanha de 
direção em discursos ativamente à mudança, 

há menos certeza de 
divulgação. 

que ela acontecerá. 
Comprometimento e Envolvimento ativo, Se o responsável da Encorajar o responsável da 

envolvimento do freqüentes visitas a empresa (o gerente empresa a participar da 
responsável da usuários e à equipe funcional que iniciou campanha de divulgação e 
empresa de projeto, incentivador o projeto) não é visto 

dando apoio ativamente 
a desempenhar um papel 
ativo no plano de 

à mudança, há menos gerenciamento da 
certeza de que ela mudança. 
acontecerá. 

Alta direção e Gerenciamento e Se o responsável e a Assegurar que o responsável 
responsável da responsável que ajam alta direção da e/ou a alta direção da 
empresa confiáveis de acordo com empresa têm empresa tenham 

o que dizem, em credibilidade aos credibilidade para que 
vez de serem olhos dos usuários, esse envolvimento ajude; 
membros do clube a certeza dos benefícios se não houver credibilidade, 
do "gerenciamento 
de ocasião" 

declarados será maior. o envolvimento terá pouco 
efeito. 

Custos de Baixo custo pessoal Poucas qualificações O custo da mudança Executar uma análise de 
transição de mudança novas necessárias não é suportado custo-benefício sob o ponto 

igualmente por todas de vista das partes 
as partes interessadas; interessadas, fazer as 
os custos provavelmente 
são maiores para alguns. 

modificações onde forem 
necessárias e promover 
ativamente os baixos custos. 

Certeza de Plano claro Datas e instruções Se houver um plano de Divulgar o plano de 
custos de mudança claras para a mudança, 

expectativas claras 
migração claro, 
provavelmente 

migração. custos de mudança claras para a mudança, 
expectativas claras 

migração claro, 
provavelmente 

migração. 

diminuirá os custos 
de transição percebidos. 

resistência Agente da Experiência anterior com Se o agente da mudança Se o agente da mudança 
jramações mudança confiável a realização de uma tiver credibilidade aos não for confiável, então 
o software mudança, cumprir o olhos dos adotantes, a será difícil fazer a 
inei que a que promete fazer certeza dos custos mudança. 
> montante declarados será maior. 
;ão, maior Delegação de função Suporte aberto para o Se o agente da mudança O responsável da empresa 
«trava que clara para o agente agente da mudança tiver uma delegação de precisa demonstrar que 
ie coberto. da mudança quando ocorrerem função clara do apoia ativamente o agente 
i/an Detrnis proveniente do 

responsável 
divergências responsável da empresa, 

a certeza dos custos 
declarados será maior. 

da mudança. 

intes níveis 
,8 

FIGURA 1 4 - 6 
Fatores Principais em uma Mudança Bem-sucedida Fatores Principais em uma Mudança Bem-sucedida 
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Motivando a Aceitação 

O fator mais importante e único na motivação de uma mudança é fornecer evidências claras ei 
convincentes da necessidade de mudar. Para simplificar, o público-alvo da mudança precisa estar 1 
convencido de que os benefícios do sistema futuro superam os sacrifícios da mudança. 

Há duas estratégias básicas para motivar a aceitação: informações e política. As duas cstratégi-• 
as com freqüência são usadas simultaneamente. Com uma estratégia de informações, o objetivo^ 
convencer possíveis usuários de que a mudança é para melhor. Essa estratégia funciona quandoo I 
conjunto custo-benefício dos usuários-alvo tem mais benefícios do que custos. Em outras pala-1 
vras, realmente há claras razões para os possíveis usuários darem boas-vindas à mudança. 

Usando essa abordagem, a equipe de projeto fornece evidências claras e convincentes dos eus-1 
tos e benefícios de fazer a transferência para o futuro sistema. A equipe de projeto escreve menvfl 
randos e desenvolve apresentações que descrevem os custos e os benefícios de adotar o sistemfl 
sob a perspectiva da empresa e sob a perspectiva do grupo-alvo de possíveis usuários. Essas infoM 
mações são amplamente disseminadas por todo o grupo-alvo, de modo muito parecido com uma I 
propaganda ou uma campanha de relações públicas. Essa abordagem precisa enfatizar os benefW 
cios e aumentar a certeza nas mentes de possíveis usuários de que esses benefícios realmente se-I 
rão alcançados. Em nossa experiência, é sempre mais fácil vender analgésicos do que vitaminaM 
isto é, é mais fácil convencer os possíveis adotantes de que um novo sistema removerá um problemS 
importante (ou outra origem de dor) do que fornecerá novos benefícios (p. ex., aumentar as ven-fl 
das). Portanto, as campanhas informativas possivelmente serão mais bem-sucedidas se enfatizarei 
a redução ou a eliminação de problemas, em vez de enfocar a provisão de novas oportunidades* 

A outra estratégia para motivar a mudança é uma estratégia política. Com uma estratégia po-1 
lítica, o poder empresarial, não de informações, é usado para motivar a mudança. Essa abordagenH 
freqüentemente é usada quando o conjunto custo-benefício dos usuários-alvo tem mais custosqufl 
benefícios. Em outras palavras, embora a mudança possa beneficiar a empresa, não há razõespanfl 
os possíveis usuários receberem a mudança de braços abertos. 

A estratégia política normalmente está além do controle da equipe de projeto. Ela precisa de I 
alguém na empresa que sustente um poder legítimo sobre o grupo de destino para influenciá-loa • 
aceitar a mudança. Isso pode ser feito de uma maneira coercitiva (p. ex., "aceite o sistema ou você • 
será demitido") ou de uma maneira negociada, em que o grupo-alvo obtém benefícios de outras • 
formas que estejam vinculadas à aceitação do sistema (p. ex., vincular a adoção do sistema a oporjB 
tunidades de aumento de treinamento). As políticas de gerenciamento podem desempenhar utim 
papel importante em uma estratégia política vinculando o salário a certos comportamentos dese-B 
jáveis com o novo sistema. 

Em geral, para qualquer mudança que venha acompanhada de benefícios empresariais reais, 1 
aproximadamente entre 20% e 30% de usuários potenciais serão usuários espontâneos. Eles recoB 
nhecem os benefícios, adotam rapidamente o sistema e se tornam patrocinadores dele. Outros 20% I 
ou 30% são usuários resistentes. Eles simplesmente se recusam a aceitar a mudança e lutam con-B 
tra ela, seja porque o novo sistema tenha mais sacrifícios que benefícios para eles pessoalmente I 
ou porque coloquem o sacrifícios em um grau tão alto, no processo de transição propriamente dito. I 
que nenhum volume de benefícios do novo sistema pode superar os custos da mudança. Os rema- I 
nescentes 40% a 60% são usuários relutantes. Eles tendem a ser indiferentes e acompanharão os I 
usuários espontâneos ou os resistentes, dependendo de como o projeto evolui e de como seus co- 1 
legas reagem ao sistema. A Figura 14-7 ilustra os atores que estão envolvidos no processo de I 
gerenciamento da mudança. 

O objetivo do gerenciamento da mudança é dar suporte e encorajar ativamente os usuários I 
espontâneos e ajudá-los a superar os usuários relutantes. Geralmente há pouco que possa ser feito 
em relação aos usuários relutantes, porque o conjunto de custos e benefícios deles pode ser diver- I 

14-D SUPERANDO A RESISTÊNCIA A UM SISTEMA DE SUPORTE DE DECISÃO  

EM AÇÃO 

Como você motivaria a aceitação se fosse o desenvolvedor do sistema de suporte de decisão descrito em "Conceitos em Ação 
14-C", anteriormente, neste capítulo? 

CONCEITOS 
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FIGURA 1 4 - 7 
no Processo de Gerenciamento Responsável 

O responsável 
deseja que a 
mudança ocorra. 

Agente da Mudança Possíveis Adotantes 

O agente da mudança 
conduz o esforço 
de mudança. 

Os possíveis usuários são as 
pessoas que precisam mudar. 

20-30% são usuários espontâneos. 

20-30% são usuários resistentes. 

40-ó0% são usuários relutantes. 

gente do conjunto da empresa. A menos que haja etapas que possam ser adotadas para reequilibrar 
os custos e benefícios deles ou que a empresa opte em adotar uma estratégia política rigorosa, 
normalmente é melhor ignorar essa pequena minoria de usuários resistentes e se concentrar na 
grande maioria de usuários espontâneos e relutantes. 

Habilitando a Aceitação: O Treinamento 

Os possíveis usuários podem querer aceitar a mudança, mas a menos que sejam capazes de aceitá-
la eles não o farão. A aceitação é habilitada proporcionando as qualificações necessárias para aceitar 
a mudança por meio de um treinamento cuidadoso. O treinamento provavelmente é a parte mais 
evidente de qualquer iniciativa de gerenciamento de mudança. Como uma empresa pode esperar 
que seus funcionários aceitem um novo sistema se eles não são treinados? Porém, achamos que 
geralmente o treinamento é uma das partes mais negligenciadas do processo. Muitas empresas e 
gerentes de projetos esperam simplesmente que os usuários achem o sistema fácil de aprender. 
Visto que o sistema teoricamente é tão simples, supomos que os possíveis usuários devem ser 
capazes de aprender com o mínimo de esforço. Infelizmente, essa normalmente é uma suposição 
extremamente otimista. 

Todo sistema novo requer novas qualificações porque os processos de trabalho básicos foram 
modificados (às vezes radicalmente, no caso de reengenharia dos processos operacionais [BPR, 
businessprocess reengineering]; veja o Capítulo 4) ou porque o sistema informatizado usado para 
dar suporte aos processos é diferente. Quanto mais radicais as modificações nos processos opera
cionais, mais importante é assegurar que a empresa disponha das novas qualificações exigidas para 
operar os novos processos e sistemas de informações. Em geral, há três maneiras de obter essas 
novas qualificações. Uma é contratar novos funcionários que tenham as qualificações necessárias 
que o pessoal existente não possui. Outra é terceirizar os processos para uma empresa que possua 
essas qualificações. Essas duas abordagens são polêmicas e geralmente são consideradas apenas 
no caso da BPR, quando as novas qualificações necessárias são consideravelmente diferentes do 
conjunto de qualificações dos funcionários atuais. Na maioria dos casos, as empresas optam pela 
terceira alternativa: treinar o pessoal existente nos novos processos operacionais e no sistema fu
turo. Todo plano de treinamento precisa considerar o que treinar e como ministrar o treinamento. 

0 que Treinar Qual treinamento você deve oferecer aos usuários do sistema? É óbvio: como usar 
o sistema. O treinamento deve abranger todos os recursos do novo sistema, assim os usuários 
conhecem o que cada módulo faz, certo? 

Errado. O treinamento de sistemas de empresas deve se concentrar em ajudar os usuários a 
executar suas tarefas, não em como usar o sistema. O sistema é simplesmente um meio para um 
fim, não o fim por si só. Esse foco sobre a execução do trabalho (especificamente, os processos 
operacionais), não sobre o uso do sistema, tem duas implicações importantes. Primeiro, o treina
mento precisa enfocar essas atividades em torno do sistema, assim como o sistema propriamente 
dito. O treinamento precisa ajudar os usuários a compreender como o computador se encaixa no 
cenário mais abrangente de suas tarefas. O uso do sistema precisa ser colocado no contexto dos 
processos operacionais manuais, assim como daqueles processos que são informatizados, e tam
bém precisa abranger as novas políticas de gerenciamento que foram implementadas junto com o 
novo sistema informatizado. 

Segundo, o treinamento deve enfocar o que o usuário precisa fazer, não o que o sistema pode 
fazer. Essa é uma distinção sutil, mas muito importante. A maioria dos sistemas oferecerá muito 
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14-3 DESENVOLVENDO UM PLANO DE TREINAMENTO  

V E Z 

Suponha que você esteja conduzindo a conversão de um processador de texto para outro em sua empresa. Desenvolva uma 
estrutura de tópicos que seria incluída no treinamento. Desenvolva um plano de treinamento. 

mais recursos do que os usuários precisarão usar (p. ex., quando foi a última vez que você escre
veu uma macro no Microsot Word?). Em vez de tentar ensinar aos usuários todos os recursos do 
sistema, o treinamento deve enfocar o conjunto muito menor de atividades que os usuários execu
tam regularmente e assegurar que eles realmente dominem os recursos pertinentes a essas ativida
des. Quando o foco está sobre os 20% de funções que os usuários usarão 80% das vezes (em vez 
de tentando abranger todas as funções), eles ficam confiantes em sua própria capacidade de usar 
o sistema. O treinamento deve mencionar as outras funções pouco usadas, mas apenas para que os ] 
usuários estejam cientes da existência delas e saibam como aprender a usá-las quando isso for 1 
necessário. 

Uma fonte de orientação para projetar materiais de treinamento são os casos de uso. Os casos 
de uso resumem as atividades comuns que os usuários executam e, portanto, podem ser úteis na 
compreensão dos processos operacionais e das funções do sistema que possivelmente serão mais 
importantes aos usuários. 

Como Treinar Há muitas maneiras de ministrar o treinamento. A abordagem usada com mais fre
qüência é o treinamento em grupo, quando muitos usuários são treinados ao mesmo tempo pelo 
mesmo instrutor. Isso tem a vantagem de treinar muitos usuários ao mesmo tempo com apenas 
um instrutor e cria uma experiência compartilhada entre os usuários. 

Também é possível ministrar um treinamento individual, quando um instrutor trabalha exclu
sivamente com um usuário de cada vez. Isso obviamente é mais caro, mas o instrutor pode proje
tar o programa de treinamento para satisfazer as necessidades individuais dos usuários e assegu
rar que os usuários realmente assimilaram o material. Essa abordagem normalmente é usada ape
nas quando os usuários são muito importantes ou quando há pouquíssimos usuários. 

Outra abordagem que está se generalizando é usar alguma forma de treinamento baseado em 
computador (CBT, computer-based training), em que o programa de treinamento é ministrado 
através do computador, em CD ou por meio da Web. Os programas de CBT podem incluir slides 
de texto, áudio e ainda vídeo e animação. O CBT normalmente é mais caro para desenvolver, mas 
é mais barato de ministrar porque nenhum instrutor é realmente necessário para ministrar o treina
mento. 

A Figura 14-8 resume quatro fatores importantes a considerar na seleção de um método de trei
namento. O CBT geralmente é mais caro de desenvolver do que o treinamento individual ou em 
grupo, mas é barato de ministrar. O treinamento individual tem mais impacto sobre o usuário porque 
pode ser personalizado para as exatas necessidades, conhecimentos e recursos do usuário, enquanto 
o CBT tem menos impacto. Entretanto, o CBT possui o alcance maior — o recurso de treinar o 
máximo de usuários cobrindo as maiores distâncias no tempo mais curto — porque é muito mais 
simples de ministrar, comparado com os treinamentos em grupo e individuais, já que não é neces
sário nenhum instrutor. 

A Figura 14-8 sugere um padrão claro para a maioria das empresas. Se houver apenas alguns 
usuários para treinar, o treinamento individual é o mais eficiente. Se houver muitos usuários para 

FIGURA 1 4 - 8 
Seleção de um Método de Treinamento 

Tre inamento Tre inamento Tre inamento Baseado 
Ind iv idua l e m G r u p o e m Computador 

Custo para desenvolver Baixo-médio Médio Alto 

Custo para distribuir Alto Médio Baixo 

Impacto Alto Médio-alto Baixo-médio 

Alcance Baixo Médio Alto 
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treinar, muitas empresas apelam para o CBT. Acreditamos que o uso do CBT aumentará no futu
ro. Com muita freqüência, grandes empresas usam uma combinação dos três métodos. Indepen
dentemente de qual abordagem seja usada, é importante deixar os usuários com um conjunto de 
materiais facilmente acessível que possa ser consultado muito tempo depois de o treinamento ter 
terminado (normalmente um guia de consulta rápida e um conjunto de manuais, em papel ou vir
tual). 

ATIVIDADES POSTERIORES À IMPLEMENTAÇÃO  

O objetivo das atividades posteriores à implementação é institucionalizar o uso do novo sistema 
— isto é, torná-lo a maneira normal, aceita e rotineira de executar os processos operacionais. As 
atividades posteriores à implementação tentam recongelar a empresa após a transição bem-suce-
dida para o novo sistema. Embora o trabalho da equipe de projeto naturalmente diminua o ritmo 
após a implementação, o responsável da empresa e às vezes o gerente de projeto estão ativamente 
envolvidos no recongelamento. Esses dois — e de preferência muitas outras partes interessadas 
— divulgam ativamente o novo sistema e monitoram sua aceitação e uso. Eles normalmente pro
porcionam um fluxo constante de informações sobre o sistema e encorajam os usuários a entra
rem em contato com eles para discutirem problemas. 

Nesta seção, examinaremos três atividades importantes posteriores à implementação: suporte 
(fornecer assistência no uso do sistema), manutenção (continuar a refinar e melhorar o sistema) e 
avaliação do projeto (analisar o projeto para saber quais atividades foram bem executadas — e 
devem ser repetidas — e quais precisam melhorar em projetos futuros). 

Suporte ao Sistema 

Logo que a equipe de projeto tenha instalado o sistema e executado as atividades de gerenciamen
to da mudança, ele é oficialmente transferido para o grupo de operações. Esse grupo é responsá
vel pelo desenvolvimento do sistema. Os membros do grupo de operações normalmente estão in
timamente envolvidos com as atividades de instalação porque são eles que precisam assegurar 
que o sistema realmente funcione. Após o sistema ser instalado, a equipe de projeto se retira, mas 
o grupo de operações permanece. 

Fornecer suporte ao sistema significa auxiliar os usuários a usar o sistema. Geralmente, isso 
significa fornecer respostas a perguntas e ajudar os usuários a compreender como executar uma 
determinada função; esse tipo de suporte pode ser considerado como um treinamento sob deman
da. 

O suporte on Une é a forma mais comum de treinamento sob demanda. Isso inclui a documen
tação e as telas de ajuda incluídas no sistema, assim como sites Web separados que fornecem res
postas a perguntas freqüentes (FAQs,frequently asked questions) que permitem que os usuários 
encontrem respostas sem entrar em contato com uma pessoa. Evidentemente, o objetivo da mai
oria dos sistemas é proporcionar um suporte on Une suficientemente bom para que o usuário não 
precise entrar em contato com ninguém, porque proporcionar um suporte on Une é muito mais 
barato do que disponibilizar uma pessoa para responder perguntas. 

A maioria das empresas fornece um suporte técnico que oferece um local para um usuário falar 
com uma pessoa que possa responder a perguntas (normalmente por telefone, mas às vezes pesso
almente). O suporte técnico dá suporte a todos os sistemas, não apenas a um sistema específico, 
portanto recebe chamadas sobre uma ampla variedade de softwares e hardwares. O suporte técni
co é operado pelo pessoal de suporte nível 1, que possui qualificações muito amplas em computa
dores e é capaz de responder a uma gama muito grande de solicitações, desde problemas de*rede 
e hardwares a problemas com softwares comerciais e aplicativos da empresa desenvolvidos inter
namente. 

A meta da maioria dos suportes técnicos é ter um pessoal de suporte nível 1 que solucione 80% 
das solicitações de ajuda que recebem na primeira chamada. Se o problema não pode ser resolvi
do pelo pessoal de suporte nível 1, um relatório de problemas (Figura 14-9) é preenchido (geral
mente usando um sistema informatizado especial, projetado para gerenciar relatórios de proble
mas) e passado para um membro do pessoal de suporte nível 2. 

Os membros do pessoal de suporte nível 2 são pessoas que conhecem bem os sistemas de apli
cações e podem dar conselhos especializados. Para um novo sistema, eles geralmente são seleci-
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FIGURA 1 4 - 9 
Elementos de um Relatório de Problemas 

Hora e data do relatório 

Nome, endereço de correio eletrônico e número telefônico da pessoa do suporte que está abrindo o 
relatório 

Nome, endereço de correio eletrônico e número telefônico da pessoa que relatou o problema 

Software e/ou hardware que está causando o problema 

Local do problema 

Descrição do problema 

Ação adotada 

Providência (problema corrigido ou encaminhado para a manutenção de sistemas) 

onados durante a fase de implementação e se familiarizam com o sistema à medida que ele está 
sendo testado. Às vezes, os membros do pessoal de suporte nível 2 participam de treinamentos 
durante o processo de gerenciamento da mudança para ficarem mais bem informados sobre o sis
tema, os novos processos operacionais e conhecer melhor os próprios usuários. 

O pessoal de suporte nível 2 trabalha com os usuários para solucionar problemas. A maioria 
dos problemas é resolvida com sucesso pelo pessoal de nível 2. Entretanto, às vezes, particular
mente nos primeiros meses após a instalação do sistema, o problema é identificado como um erro 
no software que precisa ser corrigido. Nesse caso, o relatório de problemas se transforma em uma 
solicitação de mudança, que é passada ao grupo de manutenção de sistema (veja a próxima se
ção). 

Manutenção do Sistema 

A manutenção do sistema é o processo de redefinir o sistema para obter certeza de que ele satisfaz 
as necessidades operacionais. São dedicados mais dinheiro e empenho à manutenção do sistema 
do que a seu desenvolvimento inicial, simplesmente porque um sistema continua a mudar e a evo
luir conforme é usado. A maioria dos analistas de sistemas e programadores iniciantes trabalha 
primeiro em projetos de manutenção; geralmente apenas após terem adquirido alguma experiên
cia eles são designados a desenvolver novos projetos. 

Todo sistema "pertence" a um gerente de projeto do grupo de SI (Figura 14-10). Esse indiví
duo é responsável por coordenar a atividade de manutenção de sistemas para aquele sistema. As
sim que uma possível alteração para o sistema é identificada, uma solicitação de mudança é pre
parada e encaminhada ao gerente de projeto. A solicitação de mudança é uma versão menor da 
solicitação de sistema discutida nos Capítulos 1 e 2. Descreve a mudança solicitada e explica por 
que ela é importante. 

As mudanças podem ser pequenas ou grandes. As solicitações de mudanças que possivelmen
te possam requerer um esforço significativo normalmente são tratadas da mesma maneira que as 

CONCEITOS 

EM AÇÃO 

14-E A CONVERSÃO PARA O EURO (PARTE 2) 

Quando a União Européia decidiu introduzir o euro, o Banco 
Central Europeu teve de desenvolver um novo sistema de com
putador (denominado Target) para fornecer um sistema de com
pensação de moedas a ser usado pelos bancos de investimen
tos e transações bancárias. O euro abriu em uma taxa de câm
bio de 1,167 dólares. Entretanto, um rumor de que o sistema 
Target não funcionava de modo apropriado levou o valor do euro 
a uma queda repentina dois dias depois. 

Naquela noite, foi determinado que o mau funcionamento não 
era devido a problemas no sistema. Os operadores em alguns 
bancos alemães não tinham compreendido bem como usar o sis
tema e digitaram dados incorretos. Logo que os problemas fo

ram identificados e os operadores rapidamente reciclados, o sis
tema Target continuou a operar e o euro rapidamente recupe
rou seu valor perdido. 

PERGUNTA: 
O Target poderia ser considerado um sistema de alto risco 

por causa de seus efeitos na economia européia. Quais tipos de 
sistemas de suporte a atividades poderiam ser instalados para 
minorar os problemas com o Target? 

Fonte: "Debut of Euro Nearly Flawless", Computerworld, 33(2) p. 16, 
January 11,1999, de Thomas Hoffman. 
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Relatórios de Problemas Solicitação de Mudança 

Programador Analista 

FIGURA 1 4 - 1 0 
Processamento de uma Solicitação de 
Mudança solicitações de sistemas: elas seguem o mesmo processo como o projeto descrito neste livro, co

meçando com a iniciação do projeto no Capítulo 2 e seguindo até a instalação neste capítulo. As 
mudanças menores normalmente acompanham uma versão "menor" desse mesmo processo. Há 
uma avaliação inicial de viabilidade, de custos e benefícios, e a solicitação de mudanças é priori-
zada. Depois, um analista de sistemas (ou um programador/analista) executa a análise, o que pode 
incluir entrevistar usuários e preparar um projeto inicial antes que a programação comece. O novo 
(ou revisado) programa é, então, extensivamente testado antes de o sistema ser convertido do antigo 
para o sistema revisado. 

As solicitações de mudanças normalmente partem de cinco origens. A origem mais comum 
são os relatórios de problemas do grupo de operações, que identificam erros no sistema que pre
cisam ser corrigidos. Os erros normalmente têm prioridade imediata, porque um deles pode cau
sar problemas significativos. Mesmo um erro pequeno pode causar problemas importantes, trans
tornando usuários e reduzindo a aceitação deles e a confiança no sistema. 

A segunda origem mais comum de solicitações de mudanças são as sugestões de melhojias dos 
usuários para o sistema. A medida que os usuários trabalham com o sistema, freqüentemente eles 
identificam mudanças menores no projeto, que podem facilitar o uso do sistema, ou funções adicio
nais que são necessárias. Essas sugestões são importantes na satisfação dos usuários, e geralmente 
são fundamentais para assegurar que o sistema mude conforme mudem os requisitos operacionais. 
As sugestões freqüentemente são a segunda prioridade logo após as correções dos erros. 

Uma terceira origem de solicitações de mudanças são os outros projetos de desenvolvimento 
de sistemas. Por exemplo, como parte do projeto do sistema de pedidos pela Internet da CD 
Selections, a empresa teve de fazer algumas mudanças menores no sistema de distribuição, para 
assegurar que os dois sistemas funcionassem juntos. Essas alterações exigidas pela necessidade 
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CONCEITOS 

EM AÇÃO 

14-F ERROS DE SOFTWARES 

A terrível verdade é que todos os sistemas operacionais e de 
aplicações são deficientes. A complexidade do sistema, a pres
são competitiva de apressar o lançamento de aplicações no mer-
cddo e a simples incompetência contribuem para o problema. 

Os softwares nunca estarão livres de problemas? Provavel
mente não. O gerente geral do grupo responsável pelo Windows 
da Microsoft, Chris Jones, acredita que programas maiores pro
piciam mais erros. Cada revisão geralmente é maior e mais 
complexa que sua antecessora, o que significa novos espaços 
abertos para os erros se esconderem. O gerente anterior de 
produtos da Microsoft, Richard Freedman, concorda que a pos
sibilidade de defeitos aumenta conforme o software fica mais 
complexo, mas acredita que no final os usuários têm mais a 
ganhar do que perder. "Eu diria que os recursos melhoraram ex-
ponencialmente, enquanto a qualidade do produto se degradou 
apenas um pouco." 

Ainda assim, a maioria dos usuários que respondeu ao nos
so levantamento disse que compraria um software com menos 
recursos se não contivesse erros. Esse sentimento se opõe ao que 
a maioria dos desenvolvedores de softwares acredita. "As pes
soas compram recursos, pura e simplesmente", explica Freedman. 
"Houve tentativas de lançar processadores de textos e planilhas 
com menos recursos, mas as pessoas não compraram." Freedman 
diz que uma tendência para softwares menores, menos propen
sos a erros e com menos recursos "nunca acontecerá". 

Eventualmente, os envios de softwares e relatórios de erros 
começam a surgir. O que acontece depois é o que divide as em
presas das quais você vai querer comprar das ineficientes. Em
bora quase todos os fornecedores eventualmente ofereçam cor
reções para os erros, algumas empresas trabalham melhor do 
que outras. Alguns observadores vêem o domínio de mercado 
da Microsoft como um obstáculo ao software sem erros. Todd 
Paglia, um advogado na área de projeto de tecnologia para o 
consumidor, baseado em Washington, D.C., diz: "Se existisse 
uma competição real entre os sistemas operacionais e houvesse 
uma concorrência maior entre alguns softwares que são execu
tados no sistema operacional da Microsoft, teríamos uma quali
dade maior do que temos agora." 

PERGUNTA: 

Se os sistemas comerciais contêm todos esses erros que o 
artigo sugere, quais são as implicações de sistemas desenvolvi
dos internamente? Os sistemas não-comerciais teriam mais pos
sibilidade de ter uma qualidade menor ou maior que os siste
mas comerciais? Explique. 

Fonte: "Software Bugs Run Rampant", PC World, January 1999, 
17(1): p 46, de Scott Spanbauer. 

de integrar dois sistemas geralmente são raras, mas estão se tornando comuns conforme as ativi
dades de integração de sistemas são difundidas. 

Uma quarta origem de solicitações de mudanças são as que ocorrem quando softwares ou re
des subjacentes mudam. Por exemplo, novas versões do Windows freqüentemente requerem uma 
aplicação para mudar a forma de interagir com o Windows ou permitir que sistemas de aplicações 
se beneficiem de novos recursos que melhoram a eficiência. Embora os usuários nunca possam 
ver essas alterações (porque a maioria delas está dentro do sistema e não afeta sua interface com 
o usuário ou sua funcionalidade), elas podem se tornar um desafio quando implementadas porque 
os analistas e os programadores precisam aprender a respeito das características do novo sistema, 
compreender como os sistemas de aplicações usam (ou podem usar) essas características e, em 
seguida, fazer as modificações de programação necessárias. 

A quinta origem de solicitações de mudanças é o gerenciamento sênior. Essas solicitações de 
mudanças freqüentemente são conduzidas por modificações importantes na estratégia da empresa 
(p. ex., o projeto de pedidos pela Internet da CD Selections) ou nas operações. Essas solicitações 
de mudanças significativas normalmente são tratadas como projetos separados, mas o gerente de 
projeto responsável pelo sistema inicial em geral é colocado como encarregado do novo projeto. 

Avaliação do Projeto 

O objetivo da avaliação do projeto é compreender o que foi empreendido de forma bem-sucedida 
em relação ao sistema e às atividades de projeto (e, portanto, deve ser perpetuado no próximo sis
tema ou projeto) e o que precisa ser melhorado. A avaliação do projeto não é uma rotina na mai
oria das empresas, exceto em organizações militares, que estão acostumadas a preparar relatórios 
após executarem as ações. Entretanto, a avaliação pode ser um componente importante ao apren
dizado empresarial porque ajuda as empresas e as pessoas a compreenderem como melhorar o 
trabalho delas. Isso é particularmente importante para assistentes iniciantes, porque ajuda a pro
mover um aprendizado mais rápido. Há duas partes principais para projetar a avaliação — a ava
liação da equipe de projeto e do sistema. 
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Avaliação da Equipe de Projeto A avaliação da equipe de projeto enfoca a maneira pela qual a 
equipe de projeto executou suas atividades. Cada membro do projeto prepara um documento con
ciso de duas a três páginas, que relata e analisa o seu desempenho. A intenção é melhorar o de
sempenho, não penalizar por erros cometidos. Identificando explicitamente os erros e compreen
dendo suas causas, os membros da equipe de projeto, pelo menos é o que se espera, estarão mais 
bem preparados para a próxima vez que se encontrarem em uma situação semelhante — e possi
velmente não repetirão os mesmos erros. Da mesma forma, ao identificar um desempenho excep
cional, os membros da equipe serão capazes de compreender por que suas ações funcionaram bem 
e como repeti-las em projetos futuros. 

Os documentos preparados por cada membro da equipe são avaliados pelo gerente de projeto, 
que realiza uma reunião com os membros da equipe para ajudá-los a compreender como melhorar 
o desempenho deles. Depois, o gerente de projeto prepara um documento de resumo com os apren
dizados mais importantes do projeto. Esse resumo identifica quais ações devem ser adotadas em 
projetos futuros para melhorar o desempenho, mas tendo o cuidado de não identificar membros 
da equipe que cometeram erros. O resumo é amplamente difundido entre todos os gerentes de projeto 
para ajudá-los a compreender como gerenciar melhor seus projetos. Em geral, o resumo também 
circula entre os membros do quadro habitual que não trabalharam no projeto, para que eles tam
bém possam aprender com outros projetos. 

Avaliação do Sistema O objetivo da avaliação do sistema é conhecer a extensão em que os custos 
e benefícios propostos no novo sistema que foram identificados durante a iniciação do projeto foram 
realmente reconhecidos no sistema implementado. A avaliação da equipe de projeto normalmen
te é conduzida logo após o sistema ser instalado, enquanto os eventos principais ainda estão fres
cos na memória dos membros da equipe, mas a avaliação do sistema em geral é empreendida di
versos meses depois de o sistema ser instalado porque, com freqüência, leva algum tempo antes 
que o sistema possa ser avaliado adequadamente. 

A avaliação do sistema começa com a solicitação de sistema e com a análise de viabilidade 
preparadas no início do projeto. As análises detalhadas preparadas para o valor agregado espera
do (tangível e intangível), assim como a análise de viabilidade econômica, são reexaminadas e 
uma nova análise é preparada após o sistema ter sido instalado. O objetivo é confrontar o valor 
agregado antecipado com o valor agregado realizado real do sistema. Isso ajuda a empresa a ava
liar se o sistema realmente agregou o valor para o qual foi planejado. Tenha ou não o sistema pro
porcionado o valor esperado, os projetos futuros podem se beneficiar de uma melhor compreen
são dos verdadeiros custos e benefícios. 

14-1 SUPERANDO OS SOFTWARES ERRÁTICOS 

PRATICA 

Como evitar os erros nos softwares comerciais que você com
pra? Aqui estão seis dicas: 

1. Conheça seu software: descubra se alguns programas que você 
usa diariamente têm erros e correções conhecidas e procure 
por Web sites que ofereçam as informações mais recentes 
sobre eles. 

2. Faça uma cópia de segurança de seus dados: esse d i t a d o deve ser " ta -

tuado" em todos monitores. Pare de ler imediatamente e co
pie os dados que você não pode se dar ao luxo de perder 
em um disquete, disco rígido ou servidor Web. Nós aguar
daremos. 

3. Não atualize — ainda: está tentando fazer a atualização para a 
melhor e mais recente versão de seu software favorito, mas 
por que arriscar? Espere alguns meses, investigue as experi
ências dos outros usuários com a atualização nos grupos de 
notícias Usenet ou no próprio fórum de discussão do fornece
dor e, depois, vá em frente. Mas apenas se você precisar. 

4. Atualize de forma gradual: se decidir atualizar, permita-se pelo 
menos um mês para testar a atualização em um sistema se
parado antes de instalá-lo em todos os computadores em sua 
casa ou escritório. 

5. Esqueça as versões beta: instalar um software beta em seu com
putador principal é um jogo de roleta russa. Se você realmente 
tiver de trabalhar com um software beta, escolha um segun
do computador. 

6. Reclame: quanto mais você reclamar dos erros e exigir soluções, 
mais caro ficará para os fornecedores lançarem produtos com 
erros. E como uma votação — quanto mais pessoas partici
pam, melhores os resultados. 

Fonte: "Software Bugs Run Rampant", PC World, January 1999, 17(1): 
p. 46, de Scott Spanbauer. 



Uma avaliação de sistema formal também tem implicações de comportamento importantes para 
a iniciação do projeto. Visto que todo mundo envolvido com o projeto sabe que todas as demons
trações sobre valores agregados e as estimativas financeiras preparadas durante a iniciação do 
projeto serão avaliadas no final do projeto, todos tendem a ser conservadores em suas avaliações. 
Ninguém deseja ser o responsável ou o gerente de um projeto que vai estourar completamente o 
orçamento ou não cumprir as promessas dos benefícios prometidos. 

APLICAÇÃO DOS CONCEITOS À CD SELECT10NS  

A instalação do sistema de Internet na CD Selections foi um pouco mais simples do que a instala
ção da maioria dos sistemas, porque o sistema era novo; havia apenas pequenas modificações para 
o sistema atual. A maioria das mudanças seria experimentada pelos funcionários nas lojas que 
precisariam atender às reservas. Visto que isso funcionava de uma maneira muito similar ao sis- | 
tema de pedidos especiais existente, Alec previu alguns problemas importantes. 

Conversão 

A equipe se deparou com o problema de instalação do sistema de reservas e treinamento de pes
soal em todas as 50 lojas da CD Selections. Como as funções do sistema de reservas eram novas 
e não alteravam nenhuma função antiga, era menos importante certificar-se de que a conversão 
estivesse completamente sincronizada por todas as lojas, embora o sistema de reservas precisasse 
ser atualizado antes que a loja pudesse ser listada na pesquisa da Web. Como o risco associado ao 
sistema era baixo e como o custo e o tempo não eram importantes, Alec optou por usar a conver
são direta com uma conversão do sistema como um todo, mas com uma fase-piloto primeiro. Você 
se lembrará do último capítulo, onde o sistema foi testado com os funcionários por meio do teste 
beta. Alec optou por usar o teste beta como conversão-piloto. 

O sistema de reservas foi instalado nas 18 lojas da grande região de Los Angeles, para que o teste 
beta fosse executado; o sistema foi modificado para que localizasse apenas o estoque dessas 18 lo
jas. O gerente e um pequeno grupo de funcionários em cada uma dessas 18 lojas foram treinados no 
uso do novo sistema de reservas; posteriormente, esse gerente treinaria os funcionários restantes. 

A conversão durante a fase-piloto foi tranqüila. Primeiro, o novo hardware foi comprado e 
instalado. Depois, os softwares foram instalados em um servidor Web e nos computadores-clien-
tes para serem usados pelo pessoal do grupo de Internet. Não havia essencialmente nenhuma con
versão de dados, embora o sistema começasse a receber dados do sistema de estoque e a enviar 
dados ao sistema de pedidos especiais. 

No final do teste beta e da fase de conversão os procedimentos de treinamento auxiliar foram 
considerados adequados. Então, o sistema foi instalado nas 32 lojas da CD Selections remanes
centes em rede e com o pessoal treinado. O sistema estava tecnicamente pronto para a operação. 

Gerenciamento da Mudança 

Havia poucas questões em relação ao gerenciamento da mudança, porque havia poucos membros 
do quadro de funcionários que teriam de mudar. Um novo pessoal foi contratado, a maioria pela 
transferência interna de outros grupos na CD Selections. As partes interessadas provavelmente 
mais preocupadas com a mudança seriam os gerentes e os funcionários das lojas de varejo tradi
cionais, que poderiam ver o sistema de Internet como uma ameaça a suas lojas. Assim, Alec de
senvolveu uma campanha de informação (distribuída aos funcionários através de boletins infor
mativos e do Web site interno) que discutia as razões da mudança e explicava que o sistema de 
Internet era visto como um complemento às lojas existentes, não como um concorrente. O sistema 
era destinado aos concorrentes baseados na Web, como a Amazon.com, assim como a seus con
correntes baseados em lojas tradicionais, como a Tower Records. 

As novas políticas de gerenciamento foram desenvolvidas junto com um plano de treinamento 
que abrangia tanto os procedimentos de trabalho manuais quanto os procedimentos informatiza
dos. Alec decidiu usar o treinamento em grupo para a equipe de funcionários do sistema de Inter
net porque havia um número pequeno deles e era mais simples e mais barato treiná-los todos jun
tos, em uma sessão em sala de aula. 
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Atividades Posteriores à Implementação 

O suporte ao sistema foi transferido para o grupo de operações da CD Selections, que tinha con
tratado quatro funcionários de suporte adicionais com especialização em redes e sistemas basea
dos na Web. A manutenção do sistema começou quase imediatamente, com Alec designado como 
o gerente de projeto responsável pela manutenção dessa versão do sistema mais o desenvolvimento 
da próxima versão. Alec começou a planejar o desenvolvimento da próxima versão do sistema. 

A avaliação da equipe de projeto descobriu diversos aprendizados importantes, principalmen
te envolvendo a programação baseada na Web e as dificuldades em se vincular a um banco de 
dados Strucíured Query Language (SQL) existente. O projeto foi concluído dentro do orçamento, 
sendo exceção a atividade de programação, que consumiu mais recursos do que o previsto. 

Uma avaliação preliminar do sistema foi conduzida após dois meses de operações. Graças a 
uma campanha publicitária, as vendas pelo sistema de Internet foram de 120.000 dólares no pri
meiro mês e de 162.000 dólares no segundo, mostrando um aumento gradual (é bom lembrar que 
a meta para o primeiro ano de operações era de 2,6 milhões de dólares). As despesas de operação 
foram em média de 47.000 dólares por mês, um pouco maiores que a média projetada, devido aos 
custos iniciais. Entretanto, Margaret Mooney, vice-presidente de marketing e a responsável pelo 
projeto, estava muito satisfeita. Ela aprovou o estudo de viabilidade do projeto de continuação 
para desenvolver a segunda versão do sistema de Internet, e Alec começou todo o SDLC nova
mente. 

RESUMO 

Conversão 
A conversão, o processo técnico pelo qual o novo sistema substitui o antigo, possui três etapas prin
cipais: instalar hardwares, instalar softwares e converter dados. O estilo de conversão, a maneira pela 
qual os usuários são transferidos do antigo para o novo sistema, pode ser por meio de conversão 
direta (,os usuários param de. usar o sistema arvtî o t começam a usar imediatamente o uovo") ou de 
conversão paralela (os dois sistemas são operados simultaneamente, para assegurar que o novo sis
tema esteja operando corretamente). O local da conversão, quais partes da empresa são convertidas 
e quando podem ser selecionados através de uma conversão-piloto em um local: por meio de uma 
conversão em fases, quando os locais são convertidos em estágios ao longo do tempo; ou por meio 
de conversão simultânea, em que todos os locais são convertidos ao mesmo tempo. A conversão 
paralela e a piloto são menos arriscadas porque têm uma chance maior de detectar erros antes que 
eles tenham um efeito mais amplo, mas a conversão paralela pode ser cara. 

Gerenciamento da Mudança 
O gerenciamento da mudança é o processo de ajudar as pessoas a aceitarem o sistema futuro e 
seus processos de trabalho anexos. As pessoas resistem às mudanças por muitas razões racionais, 
normalmente porque percebem que o sacrifício delas em relação ao novo sistema (e a transição 
para ele) supera os benefícios. A primeira etapa no plano de gerenciamento da mudança é alterar 
as políticas de gerenciamento (como procedimentos operacionais padrão), idealizar medidas e 
recompensas que dão suporte ao novo sistema e alocar recursos para apoiá-lo. A segunda etapa é 
desenvolver uma lista concisa de custos e benefícios para a empresa e todas as partes interessadas 
na mudança que sejam relevantes, o que indicará quem possivelmente apoiará e quem possivel
mente resistirá à mudança. A terceira etapa é motivar a aceitação proporcionando informações e 
usando estratégias políticas — usando o poder de induzir possíveis usuários a aceitar o novo sis
tema. Finalmente, o treinamento em grupo, individual ou baseado em computador, é essencial para 
propiciar a aceitação bem-sucedida. O treinamento deve enfocar as funções principais que os usu
ários executarão e ir mais além no sistema propriamente dito, para ajudar os usuários a integrá-lo 
em seus processos de trabalho rotineiros. 

Atividades Posteriores à Implementação 
O suporte do sistema é executado pelo grupo de operações, que fornece suporte on Une e técnico 
aos usuários. O suporte do sistema possui um pessoal de suporte nível 1, que responde ao telefone 
e trata a maioria das perguntas, e um pessoal de suporte nível 2, que analisa os problemas mais 
intrincados e às vezes gera solicitações de mudanças para correções de erros. A manutenção do 
sistema responde às solicitações de mudanças (do pessoal de suporte do sistema, dos usuários, de 
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outras equipes de projeto de desenvolvimento e do gerenciamento 
sênior) para corrigir erros e melhorar os valores agregados do 
sistema. A meta da avaliação do projeto é compreender o que foi 
bem-sucedido em relação ao sistema e às atividades de projeto 
(e, portanto, deve ser perpetuado no próximo sistema ou proje
to) e o que precisa ser melhorado. A avaliação da equipe de pro

jeto enfoca a maneira pela qual a equipe de projeto realizou suas 
atividades, e normalmente resulta na documentação das princi
pais lições aprendidas. A avaliação do sistema se concentra em 
compreender a extensão em que os custos e benefícios propos
tos no novo sistema, identificados durante a iniciação do proje
to, foram realmente reconhecidos no sistema implementado. 

TERMOS IMPORTANTES 

Adotante em potencial 
Adotantes espontâneos 
Adotantes relutantes 
Adotantes resistentes 
Agente da mudança 
Alocação de recursos 
Avaliação da equipe de projeto 
Avaliação do projeto 
Avaliação do sistema 
Conversão 
Conversão direta 
Conversão em fases 
Conversão modular 
Conversão paralela 
Conversão simultânea 
Conversão-piloto 
Conversões do sistema como um todo 
Descongelar 
Estilo de conversão 

PERGUNTAS 

Estratégia de conversão 
Estratégia de informações 
Estratégia política 
Gerenciamento da mudança 
Grupo de operações 
Implementação posterior 
Instalação 
Institucionalização 
Local da conversão 
Manutenção de sistemas 
Medidas 
Módulos de conversão 
Perguntas freqüentes (FAQs, frequently 

asked questions) 
Plano de migração 
Políticas de gerenciamento 
Procedimentos operacionais padrões 

(SOPs, standard operating procedures) 
Recompensas 

Recongelar 
Relatório de problemas 
Responsável 
Solicitação de mudança 
Solicitação de sistema 
Suporte ao sistema 
Suporte nível 1 
Suporte nível 2 
Suporte on Une 
Suporte técnico 
Transição 
Treinamento 
Treinamento baseado em computador 

(CBT, computei -based training) 
Treinamento em grupo 
Treinamento individual 
Treinamento sob demanda 

1. Quais são as três etapas básicas no gerenciamento da mu
dança organizacional? 

2. Quais são os componentes principais de um plano de migra
ção? 

3. Confronte a conversão direta com a conversão paralela. 
4. Confronte as conversões-piloto, em fases e simultânea. 
5. Confronte a conversão modular com a conversão do siste

ma como um todo. 
6. Explique as vantagens e desvantagens na opção entre os ti

pos de conversão das perguntas 3, 4 e 5. 
7. Quais são os três papéis principais em qualquer iniciativa 

de gerenciamento de mudança? 
8. Por que as pessoas resistem à mudança? Explique o modelo 

básico para compreender por que as pessoas aceitam ou re
sistem à mudança. 

9. Quais são os três elementos principais de políticas de geren
ciamento que precisam ser considerados ao implementar um 
novo sistema? 

10. Confronte uma estratégia de gerenciamento de mudança de 
informações com uma estratégia de gerenciamento de mu
dança política. Uma é melhor do que a outra? 

11. Explique as três categorias de usuários que você possivel
mente encontrará em qualquer iniciativa de gerenciamento 
de mudança. 

12. Como você deve decidir quais itens incluir em seu plano de 
treinamento? 

13. Confronte três abordagens básicas para o treinamento. 
14. Qual é o papel do grupo de operações no ciclo de vida de 

desenvolvimento de sistemas (SDLC)? 
15. Confronte as duas maneiras principais de fornecer suporte 

ao sistema. 
16. Qual a diferença entre um relatório de problemas e uma 

solicitação de mudança? 
17. Quais são as origens principais de solicitações de mudan

ças? 
18. Por que a avaliação do projeto é importante? 
19. Qual a diferença entre a avaliação da equipe de projeto e da 

avaliação do sistema? 
20. Quais são os três erros mais comuns que os analistas 

iniciantes cometem ao fazer a migração do sistema atual para 
o novo? 

21. Alguns especialistas argumentam que o gerenciamento da 
mudança é mais importante do que qualquer outra parte do 
SDLC. Você concorda ou não? Explique. 

22. Em nossa experiência, o planejamento de gerenciamento da 
mudança freqüentemente recebe menos atenção do que o pla
nejamento de conversão. Por que você acha que isso acon
tece? 
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A. Suponha que você esteja instalando um novo pacote contábil G. 
em seu pequeno negócio. Qual estratégia de conversão você 
usaria? Desenvolva um plano de conversão (especificamen
te, apenas os aspectos técnicos). 

B. Suponha que você esteja instalando um novo sistema de re
serva de sala para a sua universidade que controle quais cur
sos são designados para quais salas. Presuma que todas as salas 
em cada prédio "pertençam" a uma faculdade ou departamento 
e que apenas uma pessoa naquela faculdade ou departamento H. 
tenha a permissão de designá-las. Qual estratégia de conver
são você usaria? Desenvolva um plano de conversão (especi
ficamente, apenas os aspectos técnicos). 

C. Suponha que você esteja instalando um novo sistema de fo
lha de pagamento em uma empresa multinacional muito gran
de. Que estratégia de conversão você usaria? Desenvolva um I. 
plano de conversão (especificamente, apenas os aspectos téc
nicos). 

D. Considere uma mudança importante que você tenha vivenci-
ado em sua vida (p. ex., assumir um novo emprego, começar 
em uma nova escola). Prepare uma análise de custo-benefí-
cio dessa mudança em termos da mudança propriamente dita 
e da transição para a mudança. 

E. Suponha que você seja o gerente de projeto de um novo siste- J. 
ma de biblioteca para a sua universidade. O sistema melhora
rá a maneira pela qual estudantes, professores e funcionários 
podem pesquisar livros, permitindo a eles pesquisarem pela 
Web, em vez de usarem somente o sistema baseado em texto 
disponível nos terminais de computador na biblioteca. Prepare 
uma análise de custo-benefício da mudança em termos da 
mudança propriamente dita e da transição para a mudança para 
as principais partes interessadas. K. 

F. Suponha que você seja o gerente de projeto de um novo siste
ma de biblioteca para a sua universidade. O sistema melhora
rá a maneira pela qual estudantes, professores e funcionários 
podem pesquisar livros, permitindo a eles pesquisarem pela 
Web, em vez de usarem somente o sistema baseado em texto 
disponível nos terminais de computador na biblioteca. Prepare 
um plano para motivar a aceitação do sistema. 

NIINICASOS 

1. Nancy é a chefe do departamento de SI na empresa MOTO, 
uma firma de gerenciamento de recursos humanos. A MOTO 
concluiu há quase um mês o trabalho em um novo sistema de 
software de gerenciamento de clientes. Nancy ficou impres
sionada com o desempenho de seu pessoal nesse projeto, por
que a firma ainda não tinha realizado antes um projeto dessa 
escala internamente. Uma das tarefas semanais de Nancy é 
avaliar e priorizar as solicitações de mudanças que chegam 
para várias aplicações usadas pela firma. 

Nesse momento, Nancy tem cinco solicitações de mudan
ças para o sistema de clientes sobre sua mesa. Uma solicita
ção é de um usuário do sistema que gostaria que algumas mo
dificações de formatação fossem feitas em um relatório diá
rio produzido pelo sistema. Outra solicitação é de um usuário 

G. Suponha que você seja o gerente de projeto de um novo siste
ma de biblioteca para a sua universidade. O sistema melhora
rá a maneira pela qual estudantes, professores e funcionários 
podem pesquisar livros, permitindo a eles pesquisarem pela 
Web, em vez de usarem somente o sistema baseado em texto 
disponível nos terminais de computador na biblioteca. Prepare 
um plano de treinamento que inclua tanto o conteúdo quanto 
a forma pela qual o treinamento seria ministrado. 

H. Suponha que você esteja conduzindo a instalação de um novo 
sistema de suporte de decisão para auxiliar os funcionários res
ponsáveis pelas admissões a gerenciarem o processo de ad
missões em sua universidade. Desenvolva um plano de ge
renciamento de mudança (especificamente, apenas os aspec
tos organizacionais). 

I. Suponha que você seja o condutor do projeto para o desen
volvimento de um novo sistema de matrículas em disciplinas 
baseado na Web para a sua universidade, que substituirá um 
sistema antigo em que os estudantes tinham de ir ao ginásio 
em certos horários e ficar em pé na fila para obter guias de 
permissão para cada disciplina que desejassem cursar. Desen
volva um plano de migração (incluindo a conversão técnica e 
o gerenciamento da mudança). 

J. Suponha que você seja o condutor do projeto para desenvol
ver um novo sistema de reservas de vôos que será usado por 
agentes de viagem de vôos domésticos. O sistema substituirá 
o sistema atual, baseado em comandos, projetado na década 
de 1970 e que usa terminais. O novo sistema usa PCs com uma 
interface baseada na Web. Desenvolva um plano de migra
ção (incluindo conversão e gerenciamento da mudança) para 
seus operadores de reservas. 

K. Suponha que você seja o condutor do projeto para desenvolver 
um novo sistema de reservas de vôos que será usado por agen
tes de viagem de vôos domésticos. O sistema substituirá o sis
tema atual, baseado em comandos, projetado na década de 1970 
e que usa terminais. O novo sistema usa PCs com uma interfa
ce baseada na Web. Desenvolva um plano de migração (inclu
indo conversão e gerenciamento da mudança) para as agências 
de viagem independentes que usem o seu sistema. 

que gostaria que a seqüência de opções do menu fosse modi
ficada em um dos menus do sistema para refletir de forma mais 
realista a freqüência com que essas opções são usadas. Uma 
terceira solicitação veio do departamento de faturamento. Esse 
departamento realiza os faturamentos através do uso de um 
software comercial de faturamento. Uma atualização impor
tante desse software está sendo planejada, e a interface entre 
o sistema de clientes e o sistema de faturas precisará ser alte
rada para se ajustar às novas estruturas de dados do software. 
A quarta solicitação parece ser um erro do sistema que ocor
re quando um cliente cancela um contrato (felizmente, um fato 
raro de acontecer). A última solicitação veio de Susan, a pre
sidente da empresa. Essa solicitação confirma os rumores de 
que a MOTO está para desenvolver um novo negócio. O novo 
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negócio é especializado em alocação temporária de profissi
onais qualificados e pesquisadores, e representa uma nova área 
de negócios para a MOTO. O sistema de gerenciamento de 
clientes precisará ser modificado para incorporar as medidas 
preparatórias para clientes especiais que estão associados ao 
novo negócio. 
, Como você recomendaria a Nancy priorizar essas solici
tações de mudanças para o sistema de gerenciamento de cli
entes? 

2. A Sky View Aerial Photography oferece uma ampla linha de 
serviços aéreos em fotografias, vídeos e imagens em infraver
melho. A empresa cresceu desde seus primórdios, quando fo
tografava casas de clientes, para o seu status atual como uma 
especialista em serviços completos de imagens aéreas. A Sky 
View agora mantém diversos contratos com várias agências 
governamentais para mapeamento aéreo e trabalho de levan
tamento. A Sky View funciona no aeroporto onde sua esqua
drilha de aviões especialmente equipada está estacionada. A 
Sky View contrata diversos pilotos e fotógrafos/ree/arcce para 
alguns trabalhos aéreos, e emprega diversos pilotos e fotógra
fos em tempo integral. 

Os proprietários da Sky View Aerial Photography contra
taram recentemente uma firma de consultoria de desenvolvi
mento de sistemas para desenvolver um novo sistema de in
formações para a empresa. Com o aumento do número de con
tratos, vôos de aeronaves, pilotos e fotógrafos, a empresa es

tava tendo dificuldades em armazenar registros precisos de 
sua atividade comercial e de seus aviões. O novo sistema exi
girá que todos os pilotos e fotógrafos passem a carteira de 
identificação por um leitor óptico no início e na conclusão de 
cada vôo de fotografia, juntamente com as informações re
gistradas sobre o avião usado e o cliente atendido naquele vôo. 
Esses registros seriam confrontados com os registros de utili- j 
zação real do avião, mantidos e gravados pelo pessoal do 
hangar. 

O pessoal do escritório estava aguardando ansiosamente a 
instalação do novo sistema. A idéia geral era que o sistema 
reduziria o número de problemas e erros que encontravam e 
facilitaria o trabalho deles. Os pilotos, fotógrafos e o pessoal 
do hangar estavam menos entusiasmados, pois não estavam 
acostumados a ter suas atividades monitoradas dessa manei
ra. 
a. Discuta os fatores que podem impedir a aceitação desse 

novo sistema pelos pilotos, fotógrafos e pelo pessoal do 
hangar. 

b. Discuta como uma estratégia de informações poderia ser 
usada para motivar a aceitação do novo sistema na Sky 
View Aerial Photography. 

c. Discuta como uma estratégia política poderia ser usada para 
motivar a aceitação do novo sistema na Sky View Aerial 
Photography. 


