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PROJETO 

DE SISTEMA 

A fase de projeto do ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas (SDLC, systems development 

life cicle) usa os requisitos que foram reunidos durante a análise para criar um plano gráfico do 

sistema futuro. Um projeto bem-sucedido baseia-se no que foi aprendido nas fases anteriores e leva 

a uma implementação harmoniosa criando um plano claro e preciso do que precisa ser feito. Este 

capítulo descreve a transição inicial da análise para o projeto e apresenta três maneiras de abordar 

o projeto do novo sistema. 

OBJETIVOS  

• Compreender a transição inicial desde a análise até o projeto. 
• Compreender como se cria uma especificação do sistema. 
• Familiarizar-se com as alternativas de projetos personalizados, comprados prontos e 

terceirizados. 
• Ser capaz de criar uma matriz de alternativas. 
• Ser capaz de criar diagramas de fluxo de dados e de relacionamento de entidades. 
• Ser capaz de criar uma matriz CRUD. 

ESTRUTURA DO CAPÍTULO 

Introdução 
Estratégias de Projeto 

Desenvolvimento Personalizado 
Software Pronto 
Terceirização 

Estratégia do Projeto 
Necessidade Operacional 
Experiência Interna 
Qualificações do Projeto 
Gerenciamento de Projeto 
Cronograma 

Selecionando uma Estratégia de Projeto 
Matriz de Alternativas 
Aplicação dos Conceitos à CD Selections 

Mudando de Modelos Lógicos para Físicos 
O Diagrama Físico de Fluxo de Dados 
Aplicação dos Conceitos à CD Selections 
O Diagrama Físico de Relacionamento de 

Entidades 
A Matriz CRUD 

Resumo 

IMPLEMENTAÇÃO 
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INTRODUÇÃO  

A finalidade da fase de análise é compreender quais são as necessidades operacionais. A finalida
de da fase de projeto é decidir como construí-las. Durante a parte inicial do projeto, a equipe de 
projeto converte os requisitos empresariais ou operacionais do sistema em requisitos do sistema 
que descrevem os detalhes técnicos para a construção do sistema. Ao contrário dos requisitos 
empresariais, que são listados na definição de requisitos e transmitidos pelos casos de uso e mo
delos de dados e de processos lógicos, os requisitos do sistema são transmitidos usando uma co
leção de documentos de projeto e modelos de dados e de processos físicos. Juntos, os documentos 
de projeto e os modelos físicos abrangem o plano gráfico do novo sistema. 

A fase de projeto possui diversas etapas que levam ao plano gráfico do sistema (veja a Figura 
8-1). Uma parte inicial importante da fase de projeto é o exame de algumas estratégias de projeto 
para decidir qual será usada para construir o sistema. Os sistemas podem ser construídos desde o 
início, comprados e personalizados ou terceirizados, e a equipe de projeto precisa investigar a 
viabilidade de cada alternativa. A decisão de fazer, comprar pronto ou terceirizar influencia as 
tarefas do projeto que são executadas ao longo de todo o restante da fase. 

Depois, a equipe de projeto converte os diagramas lógicos que mostram os requisitos funcio
nais da empresa em diagramas físicos que explicam como construir o sistema. Os DFDs e ERDs 
lógicos são convertidos em DFDs e ERDs físicos, e as telas de lançamento de dados do dicionário 
de dados CASE são expandidas para incluir informações muito mais detalhadas sobre como os 
componentes dos diagramas fazem a associação para a tecnologia específica. Para assegurar que 
existe consistência adequada entre os DFDs e os ERDs, os analistas criam uma matriz CRUD — 
que significa criar, ler, atualizar, excluir (CRUD — Create Read Update Delete) — para mostrar 
a forma como os dados são usados pelos processos do sistema. Em algumas situações, os casos 
lógicos de uso também podem precisar ser revisados, mas isso é menos comum. A transição dos 
modelos lógicos para os físicos e a matriz CRUD serão abordadas detalhadamente no final deste 
capítulo. 

A equipe de projeto também considera cuidadosamente os requisitos não-funcionais da em
presa que foram identificados durante a análise. Esses requisitos influenciam os requisitos do sis
tema que norteiam o projeto de arquitetura do sistema. As considerações importantes do "como" 
de um sistema são de natureza operacional, cultural, política, de desempenho e de segurança. Por 
exemplo, a equipe de projeto precisa planejar o desempenho do novo sistema: o grau de velocida
de com que o sistema operará, qual deve ser a capacidade, a disponibilidade e a confiabilidade 

Etapas na Fase de Projeto Documentos Capítulo 

1. Apresentar alternativas de projeto (fazer, Matriz de alternativas 8 
comprar ou terceirizar) 

2. Converter modelos lógicos de dados e de Modelo de processos físico 8 
processos em modelos físicos de dados e Modelo de dados físico 8 
de processos Repositório CASE atualizado com 

informações mais detalhadas 

8 

Matriz CRUD 8 
3. Projetar a arquitetura do sistema Projeto de arquitetura 9 
4. Fazer as seleções de hardwares e de softwares Especificação de hardware e software 9 
5. Projetar as entradas e saídas do sistema Projeto da interface 10 
ó. Projetar a forma como os dados serão Projeto de armazenagem de dados 11 

armazenados 

7. Projetar os programas que habilitarão os Projeto do programa 12 
processos do sistema 

8. Criar o documento final para a fase de projeto Especificação do sistema: todos os 

documentos anteriores combinados e 

apresentados ao comitê de aprovação 

8 

FIGURA 8 -1 
A Fase de Projeto 
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dele. A equipe precisa criar um sistema seguro, especificando restrições de acesso e identificando 
a necessidade de criptografia, autenticação e controle de vírus. Os requisitos não-funcionais são 
convertidos em requisitos do sistema que são descritos no documento projeto de arquitetura (Ca
pítulo 9). 

Ao mesmo tempo, as decisões de arquitetura são tomadas em relação aos hardwares e aos soft-
wares que serão comprados para dar suporte ao novo sistema (Capítulo 9). Essas decisões são do
cumentadas na especificação de hardware e software, que é um documento que descreve quais 
hardwares e softwares são necessários para dar suporte à nova aplicação. A aquisição real de 
hardwares e softwares é de responsabilidade do departamento de compras ou da área na empresa 
que trata de aquisição de patrimônio; entretanto, a equipe de projeto usa a especificação de hard
ware e software para informar as necessidades de ambos ao pessoal apropriado. 

As próximas etapas no projeto incluem atividades como projetar as entradas e saídas do siste
ma, o que envolve as formas como o usuário interage com o sistema. O Capítulo 10 descreve es
sas atividades em detalhes, junto com técnicas como o esboço seqüencial e a prototipação, que 
ajuda a equipe de projeto a projetai" um sistema que satisfaça às necessidades de seus usuários e 
seja agradável de usar. As decisões de projeto tomadas em relação à interface são informadas usando 
o documento de projeto denominado projeto de interface. 

Finalmente, os Capítulos 11 e 12 apresentam atividades de programação e armazenagem de 
dados que são usadas para refinar os detalhes práticos do sistema. Itens como especificações de 
programas, pseudocódigos e projetos de arquivos e de dados fornecem os detalhes finais de pro
jeto na preparação da fase de implementação, e asseguram que os programadores possuem infor
mações suficientes para construir o sistema principal de forma eficiente. As decisões de projeto 
sobre programação e armazenagem de dados são tratadas nos documentos do projeto do progra
ma e do projeto de armazenagem de dados, respectivamente. 

As muitas etapas da fase de projeto estão altamente correlacionadas e, como nas etapas da fase 
de análise, os analistas freqüentemente circulam entre elas. Por exemplo, a prototipação na etapa 
de projeto da interface geralmente descobre informações adicionais que são necessárias ao siste
ma, levando a uma revisão dos DFDs ou ERDs físicos. Por outro lado, um sistema que esteja sen
do projetado por uma empresa com sistemas centralizados pode requerer pesados investimentos 
em hardwares e softwares se a equipe de projeto decidir alterar um sistema em que todo o proces
samento seja distribuído. 

No final da fase de projeto, a equipe de projeto cria o documento final da fase, denominado 
especificação do sistema. Esse documento contém todos os documentos do projeto descritos há 
pouco: modelos físicos de processos e de dados, relatório de arquitetura, especificação de hard
ware e software, projeto da interface, projeto de armazenagem de dados e projeto do programa. 
Coletivamente, a especificação do sistema informa exatamente qual sistema a equipe de projeto 
implementará durante a fase de implementação do SDLC. 

Este capítulo examina primeiro as três abordagens fundamentais para o desenvolvimento de 
novos sistemas: fazer, comprar ou terceirizar. Depois, explica a mudança de DFDs e ERDs lógi
cos para físicos e uma técnica denominada matriz CRUD. 

ESTRATÉGIAS DE PROJETO 

Até agora, presumimos que o sistema será construído e implementado pela equipe de projeto. Porém, 
há realmente três maneiras de abordar a criação de um novo sistema: (1) desenvolver uma aplica
ção doméstica personalizada; (2) comprar um sistema pronto e personalizá-lo; e (3) contar com 
um fornecedor, desenvolvedor ou provedor de serviços externos para construir o sistema. Cada 
uma dessas opções tem suas vantagens e desvantagens, e cada uma é mais apropriada em situa
ções diferentes. As seções a seguir descrevem cada opção de projeto e, em seguida, apresentamos 
critérios que você pode usar para selecionar uma das três abordagens para o seu projeto. 

Desenvolvimento Personalizado 

Muitas equipes de projeto supõem que o desenvolvimento personalizado ou a criação de um sis
tema desde o início é a melhor maneira de criar um sistema. Em primeiro lugar, as equipes têm 
total controle sobre a aparência e as funções do sistema. Vamos considerar o processo de registro 
de solicitações da CD Selections. Se a empresa precisa de um recurso de registro de solicitações 
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8-1 EVITANDO ERROS CLÁSSICOS DE PROJETO 

PRATICA 

Nos Capítulos 3 e 4 discutimos alguns erros clássicos e como 
evitá-los. Aqui, resumiremos quatro erros clássicos na fase de pro
jeto e discutiremos como evitá-los: 

1. Reduzindo o tempo do projeto: se o prazo for curto, há uma tenta
ção em reduzir o tempo gasto em atividades "improdutivas" 
durante o projeto para que a equipe possa pular para a pro
gramação "produtiva". Isso resulta na omissão de detalhes 
importantes que têm de ser investigados mais tarde a um custo 
de tempo muito maior (geralmente, pelo menos 10 vezes mai-
or)._ 

Solução: se você estiver muito pressionado pelo tempo, use as 
técnicas de desenvolvimento de aplicação rápida (RAD, rapid 
application developmení) e divida o sistema em versões para 
eliminar funcionalidades ou mudá-las em versões futuras. 

2. Expansão de recursos: mesmo que você se saia bem ao evitar a 
expansão do escopo, quase 25% dos requisitos do sistema 
ainda sofrerão alterações. As alterações — grandes ou pe
quenas — podem aumentar de forma significativa o tempo e 
o custo. 

Solução: assegure que todas as alterações sejam vitais e que 
os usuários estejam cientes do impacto no custo e no tempo. 
Tente promover as alterações propostas em versões futuras. 

3. A síndrome do escudo: os analistas às vezes acreditam em pro
pagandas de algumas ferramentas de projeto que dizem re
solver todos os problemas e reduzir o tempo e os custos 
miraculosamente. Nenhuma ferramenta ou técnica pode eli
minar tempo e custos globais em mais de 25% (embora algu
mas possam reduzir etapas individuais, se tanto). 
Solução: se uma ferramenta de projeto apregoa qualidades que 
parecem muito boas para serem verdadeiras, apenas diga 
não. 

4. Trocando ferramentas no meio do projeto: às vezes os anal istas tro
cam para o que parece ser uma ferramenta melhor durante o 
projeto na esperança de economizar tempo ou dinheiro. Nor
malmente, qualquer benefício é superado pela necessidade 
de aprender a operar a nova ferramenta. Ainda que "menos 
importante", isso também se aplica a atualizações de novas 
versões de ferramentas. 
Solução: não troque ou atualize, a menos que haja uma neces
sidade imperativa de usar os recursos específicos da nova fer
ramenta e, além disso, acrescente explicitamente ao planeja
mento o tempo de aprendizado necessário. 

Fonte: Adaptado de Rapid Development, de Steve McConnell. 
Redmond, WA: Microsoft Press, 1996. 

para a Web que esteja firmemente vinculado ao sistema de pedidos especiais existente, o projeto 
pode envolver um programa altamente especializado e complexo. Por outro lado, a CD Selections 
poderia ter um ambiente técnico em que todos os sistemas de informações fossem construídos 
usando projetos de interface e tecnologia-padrão para que fossem consistentes e mais fáceis de 
atualizar e dar suporte. Nos dois casos, poderia ser muito eficiente criar um novo sistema desde o 
início que satisfizesse esses requisitos altamente especializados. 

O desenvolvimento personalizado também permite ser flexível e criativo na maneira de solu
cionar problemas operacionais. A CD Selections pode idealizar a interface com a Web que regis
tra as solicitações do cliente de acordo com um capacitador estratégico importante. A empresa 
pode desejar usar as informações do sistema para compreender melhor os clientes que fazem pe
didos pela Web e pode desejar também flexibilidade para aperfeiçoar o sistema, a fim de incorpo
rar tecnologias como softwares de exploração de dados e sistemas de informações geográficas 
para executar pesquisas de mercado. Uma aplicação personalizada facilitaria alterações para in
cluir componentes que se beneficiem de tecnologias atuais que possam dar suporte a esses esfor
ços estratégicos. 

Construir um sistema doméstico também cria qualificações técnicas e conhecimento funcional 
na empresa. A medida que os desenvolvedores trabalham com os usuários da empresa, a compre
ensão deles sobre a empresa cresce e os habilita a alinhar os sistemas de informações com as es
tratégias e necessidades. Esses mesmos desenvolvedores galgam a curva de aprendizado da tec
nologia para que os projetos futuros que aplicam tecnologia similar se tornem muito menos traba
lhosos. 

Entretanto, o desenvolvimento de aplicações personalizadas requer um esforço dedicado que 
inclui longas horas de trabalho duro. Muitas empresas têm um pessoal de desenvolvimento que já 
está totalmente comprometido em atender enormes demandas de solicitações de sistemas e não 
tem tempo para atender outro projeto. Além disso, diversas habilidades — técnica, interpessoal, 
funcional, gerenciamento de projeto, modelagem — precisam estar presentes para que o projeto 
tenha um andamento uniforme. Os profissionais de SI, em especial os indivíduos altamente qua
lificados, são muito difíceis de contratar e manter. 

Os riscos associados à construção de um sistema desde o princípio podem ser muito altos, e 
não há nenhuma garantia de que o projeto obterá sucesso. Os desenvolvedores poderiam ser leva-
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8-A CRIANDO UM SISTEMA PERSONALIZADO — COM ALGUMA AJUDA 

des e transmitir as interdependências que existissem entre os mem
bros da equipe. 

Essa empresa mostrou que o desenvolvimento personalizado 
bem-sucedido pode ser obtido mesmo quando não se tem a opor
tunidade de começar com as qualificações domésticas adequa
das. Entretanto, esse tipo de projeto não é fácil de levar adiante 
— é preciso um gerente de projeto talentoso para manter o pro
jeto em desenvolvimento contínuo, enquanto faz a transição das 
qualificações para o pessoal apropriado. 

Barbara Wixom 

PERGUNTAS: 

1. Quais são os riscos de se construir um sistema personalizado 
sem possuir as qualificações técnicas adequadas disponíveis 
na empresa? 

2. Por que a empresa selecionou um gerente de projeto da pró
pria organização? 

3. Teria sido melhor contratar um gerente de projeto profissio
nal externo para coordenar o projeto? Por quê? 

dos a trabalhar em outros projetos, obstáculos técnicos poderiam causar atrasos inesperados e os 
usuários da empresa poderiam ficar impacientes com um cronograma crescente. 

Software Pronto 

Muitas necessidades operacionais não são exclusivas, e por não fazer sentido reinventar a roda 
muitas empresas compram um software pronto, que já foi escrito, em vez de desenvolver suas 
próprias soluções. De fato, há milhares de softwares disponíveis comercialmente que já foram 
escritos para servirem a uma infinidade de propósitos. Pense na necessidade de possuir um pro
cessador de texto — você alguma vez pensou em desenvolver o seu próprio? Isso seria uma toli
ce, considerando que diversos softwares de excelente qualidade estão disponíveis no mercado por 
um preço relativamente barato. 

Da mesma maneira, a maioria das empresas tem necessidades, como folha de pagamento ou 
duplicatas a receber, que podem ser mais bem atendidas por um software pronto. Pode ser muito 
mais eficiente comprar programas que já foram criados, testados e aprovados; e um sistema pron
to pode ser comprado e instalado em um período de tempo relativamente curto, se comparado com 
um sistema personalizado. E mais, os sistemas prontos incorporam a especialização e a experiên
cia do fornecedor que criou o software. 

Vamos examinar o processo de registro de solicitações mais uma vez. Sabe-se que há progra
mas disponíveis, denominados programas de carrinho de compras, que permitem que uma empre
sa venda produtos pela Internet mantendo sob controle as seleções do cliente, totalizando-as e, em 
seguida, enviando uma confirmação do pedido para uma caixa de correio eletrônico. É possível 
instalar um programa desse facilmente em uma página da Web existente, e isso permite que você 
registre pedidos de compra. Alguns programas de carrinho de compras estão disponíveis até pela 
Internet, para uso gratuito. Portanto, a CD Selections poderia decidir que adquirir uma aplicação 
de registro de pedidos pronta poderia ser uma maneira muito mais eficiente de captar as solicita
ções do cliente do que desenvolver um programa desde o princípio. 

O software pronto pode variar de pequenas ferramentas de uma única função, como o progra
ma de carrinho de compras, a sistemas universais, imensos, como aplicações de planejamento de 
recursos de empresas (ERP, enterprise resource planning) que são instaladas para automatizar 
toda uma empresa. Implementar os sistemas ERP é uma prática popular, em que grandes empre
sas gastam milhões de dólares instalando pacotes de aplicações por intermédio de empresas como 

CONCEITOS 

Trabalhei em uma grande instituição financeira que sofreu sé
rias perdas há alguns anos. Um novo CEO foi trazido para mu
dar a estratégia da empresa no sentido de destinar mais aten
ção ao cliente. A nova direção era muito inovadora, e foi deter
minado que sistemas personalizados, incluindo um data warehou-
se, teriam de ser construídos para dar suporte a novos esforços 
estratégicos. O problema era que a empresa não apresentava 
qualificações internas para esses tipos de projetos personaliza
dos. 

Hoje, a empresa tem uma das mais bem-sucedidas implemen
tações de data warehouse por causa de sua disposição em usar 
qualificações externas e de sua concentração no gerenciamen
to do projeto. Para suplementar as habilidades dentro da em
presa foram contratados oito grupos de consultores externos, 
incluindo fornecedores de hardwares, integradores de sistemas 
e estrategistas empresariais, para participar do projeto e trans
ferir conhecimentos cruciais para os empregados internos. Um 
gerente de projeto interno coordenou a implementação do data 
warehouse em tempo integral, e seus objetivos principais eram 
estabelecer claramente as expectativas, definir responsabilida-



SAP, People-Soft, Oracle e Baam e, depois, modificando seus negócios adequadamente. Instalar 
o software ERP é muito mais difícil que instalar pequenos pacotes de aplicações, porque os bene
fícios podem ser mais difíceis de perceber e os problemas são muito mais sérios. 

Um problema é que as empresas, ao comprarem os sistemas prontos, devem aceitar a funcio
nalidade que é oferecida por ele, e raramente um sistema é perfeito. Se o sistema pronto for gran
de no escopo, sua implementação poderá significar uma mudança substancial na maneira de a 
empresa tocar seu negócio. Permitir que a tecnologia conduza a empresa pode ser uma maneira 
perigosa de agir. 

A maioria das aplicações prontas permite a personalização ou a manipulação dos parâmetros 
do sistema para alterar o funcionamento de certos recursos. Por exemplo, o pacote de aplicações 
poderia ter uma forma de aceitar informações sobre a empresa ou sobre o logotipo da empresa 
que, nesse caso, apareceria nas telas de lançamento de dados. Um pacote de aplicações de conta
bilidade poderia oferecer uma opção para várias maneiras de manipular o fluxo de caixa ou o 
controle de estoque, para que pudesse dar suporte às práticas contábeis em empresas diferentes. 
Se o grau de personalização não for suficiente e o pacote de aplicações tiver alguns poucos recur
sos que não funcionem inteiramente da forma como a empresa precisa, a equipe de projeto pode 
criar uma solução alternativa. Uma solução alternativa é um programa complementar, construído 
de forma personalizada, que faz a interface com o pacote de aplicações para tratar necessidades 
especiais. Pode ser uma boa maneira de criar a funcionalidade necessária que não existe no pacote 
de aplicações. Porém, as soluções alternativas devem ser um último recurso, por algumas razões. 
Primeira, as soluções alternativas não têm suporte do fornecedor do pacote de aplicações; portan
to, quando são feitas atualizações no sistema principal elas podem tornar a solução alternativa 
ineficaz. Além disso, se surgirem problemas os fornecedores tendem a culpar a solução alternati
va como a responsável, e se recusam a fornecer suporte. 

Embora optar por um sistema pronto seja mais simples do que se envolver com o desenvolvi
mento personalizado, também pode ser benéfico seguir uma metodologia formal, da mesma ma
neira como se você estivesse construindo uma aplicação personalizada. 

A integração de sistemas se refere ao processo de construir novos sistemas combinando soft-
wares prontos, sistemas preexistentes e um novo software escrito para integrar os anteriores. Muitas 
firmas de consultoria se especializam em integração de sistemas; portanto, não é incomum que 
empresas optem por pacotes de aplicações e, em seguida, terceirizem a integração de diversos 
pacotes a uma firma de consultoria. (A terceirização será discutida na próxima seção.) 

O desafio principal na integração de sistemas é encontrar maneiras de integrar os dados produ
zidos pelos diferentes pacotes e sistemas preexistentes. A integração freqüentemente se baseia em 
pegar os dados produzidos por um pacote ou sistema e reformatá-los para serem usados em outro 
pacote/sistema. A equipe de projeto começa examinando os dados produzidos pelos diferentes 
pacotes/sistemas, além dos dados de que estes necessitam, e identificando as transformações que 
devem ocorrer para mover os dados entre eles. Em muitos casos, isso significa levar os diferentes 
pacotes/sistemas a pensar que os dados foram produzidos por um módulo do programa existente, 
do qual se esperaria a produção de tais dados, e não pelo novo pacote/sistema que está sendo in
tegrado. 

Por exemplo, a CD Selections precisa integrar o novo sistema de pedidos pela Internet com os 
sistemas preexistentes, como o sistema de pedidos especiais. O sistema de pedidos especiais foi 
escrito para dar suporte a uma aplicação diferente — os pedidos especiais das lojas de vare/o —, 
e ele atualmente troca dados com o sistema que dá suporte às lojas de varejo da CD Selections. 0 
sistema de pedidos pela Internet precisará produzir dados no mesmo formato que esse sistema 
existente, assim o sistema de pedidos especiais pensará que os dados são do mesmo sistema de 
sempre. Inversamente, a equipe de projeto pode precisar revisar o sistema de pedidos especiais 
existente, fazendo-o aceitar dados provenientes do sistema de pedidos pela Internet em um novo 
formato. 

Terceirização 

A opção de projeto que requer menor quantidade de recursos domésticos é a terceirização, o que 
significa contratar um fornecedor, desenvolvedor ou provedor de serviços externo para criar o 
sistema. A terceirização tem se popularizado muito nos últimos anos, com um mercado que no 
ano de 2005 deve alcançar a cifra de $100 bilhões. Alguns calculam que até 50% das empresas 
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com orçamentos para a área de TI acima de U$5 milhões estão atualmente terceirizando ou avali
ando a possibilidade. Embora esses números incluam a terceirização de todos os tipos de funções 
de sistemas, esta seção enfoca a terceirização de um único projeto de desenvolvimento. Pode ha
ver grandes benefícios em ter outras pessoas para desenvolver seu sistema. Elas podem ser mais 
experientes na tecnologia ou dispor de mais recursos, como programadores qualificados. Muitas 
empresas embarcam em negócios de terceirização para reduzir custos, enquanto outras a encaram 
como uma oportunidade de agregar valor à empresa. Por exemplo, em vez de criar um programa 
que trate do processo de registro de solicitações ou de comprar um pacote de aplicações preexis
tente, a CD Selections pode decidir deixar que um provedor de serviços Web lhe forneça serviços 
comerciais. 

Seja qual for a razão, a terceirização pode ser uma boa alternativa para um novo sistema; entre
tanto, ela não vem sem custos. Ao decidir deixar a criação de um novo sistema nas mãos de outra 
pessoa você pode comprometer informações confidenciais ou perder o controle sobre o desenvol
vimento futuro. Os profissionais da casa não estariam se beneficiando das habilidades que pode
riam ser aprendidas com o projeto; em vez disso, o know-how é transferido para fora da empresa. 
Finalmente, qualificações importantes podem sair direto pela porta no final do contrato. 

A maioria dos riscos pode ser tratada se você decidir terceirizar, mas dois são particularmente 
importantes. Primeiro, apure os requisitos do projeto cuidadosamente — você nunca deve terceirizar 
o que não compreende. Se você conduziu planejamento e análise rigorosos, então deverá estar 
bem ciente de suas necessidades. Escolha cuidadosamente um fornecedor, desenvolvedor ou pro
vedor de serviços com uma experiência comprovada no tipo de sistema e de tecnologia que seu 
sistema precisa. 

Há três tipos principais de contratos que podem ser redigidos para controlar o acordo de tercei
rização. Um acordo por tempo indeterminado é muito flexível, porque você concorda em pagar 
por qualquer duração e despesas que sejam necessárias para concluir o trabalho. É claro que um 
acordo desse tipo poderia resultar em uma conta alta, que excederia as estimativas iniciais. Esse 
tipo de acordo funciona melhor quando você e o terceirizado não estão certos sobre o tempo que 
o trabalho vai levar para ser concluído. 

Você não pagará nada além do esperado com um contrato de preço fixo, porque se o terceirizado 
exceder o preço combinado ele terá de absorver os custos. Os terceirizados são muito cuidadosos 
sobre como definir claramente os requisitos com antecedência, e há pouca flexibilidade para 
mudança. 

Um tipo de contrato que está se popularizando é o contrato de valor agregado, pelo qual o 
terceirizado obtém alguma porcentagem sobre os benefícios agregados ao sistema concluído. Nesse 
caso seu risco é muito pequeno, mas exige o compartilhamento dos ganhos uma vez que o sistema 
esteja pronto. 

Criar contratos imparciais é uma arte, porque você precisa balancear cuidadosamente a flexi
bilidade com termos bem definidos. Geralmente as necessidades se modificam ao longo do tem
po, assim você não desejará que o contrato seja tão específico e rígido a ponto de não poderem ser 
feitas alterações. Pense como a tecnologia envolvida com a World Wide Web muda rapidamente. 
E difícil prever como um projeto pode evoluir ao longo de um determinado período. Os contratos 
a curto prazo deixam espaço para reavaliações, se precisarem de modificações ou se as relações 
não estiverem transcorrendo da maneira esperada por ambas as partes. Em todos os casos, o rela
cionamento com o terceirizado deve ser visto como uma parceria em que as duas partes se bene
ficiam e se comunicam abertamente. 

Gerenciar o relacionamento da terceirização é uma tarefa de tempo integral. Portanto, alguém 
precisa ser responsável por gerenciar o terceirizado em tempo integral, e o nível dessa pessoa deve 
ser apropriado para o tamanho do trabalho (um compromisso de terceirização de vários milhões 
de dólares deve ser tratado por um executivo de alto nível). Ao longo de todo o relacionamento, o 
progresso deve ser rastreado e medido em comparação com as metas predeterminadas. Se você se 
envolver em uma estratégia de projeto de terceirização, certifique-se de obter mais informações 
sobre o assunto. Há muitos livros que fornecem informações detalhadas sobre o assunto.1 A Figu
ra 8-2 resume algumas diretrizes para a terceirização. 

'Para obter mais informações sobre terceirização, recomendamos Information Systems Outsourcing: Myths, Metaphors, 
and Realities, de M. Lacity e R. Hirschheim, New York: John Wiley & Sons, 1993, e A Business Guide to Outsourcing 
Information Technology, de Willcocks e G. Fitzgerald, London: Business Intelligence, 1994. 
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• Manter as linhas de comunicação abertas entre você e o seu terceirizado. 
• Definir e estabilizar os requisitos antes de assinar um contrato. 
• Encarar o relacionamento de terceirização como uma parceria. 
• Selecionar cuidadosamente um fornecedor, desenvolvedor ou provedor de serviços. 
• Destacar uma pessoa para gerenciar o relacionamento. 
• Não terceirizar o que você não entende. 
• Enfatizar requisitos flexíveis, relacionamentos de longo prazo e contratos de curto prazo. 

ESTRATÉGIA DO PROJETO 

Cada uma das estratégias discutidas há pouco tem suas vantagens e desvantagens, e nenhuma delas 
é inerentemente melhor que as outras. Portanto, é importante compreender as vantagens e desvan
tagens de cada estratégia e quando usá-las. A Figura 8-3 resume as características de cada estraté
gia. 

Necessidade Operacional 

Se a necessidade operacional do sistema for comum e já existirem as soluções técnicas no merca
do que possam satisfazê-la, faz pouco sentido construir uma aplicação personalizada. Uma alter
nativa personalizada deve ser explorada quando a necessidade operacional for exclusiva ou apre
sentar requisitos especiais. Normalmente, se a necessidade operacional não for crucial para a 
empresa, a terceirização será a melhor opção — alguém fora da empresa pode ser responsável 
pelo desenvolvimento da aplicação. 

Experiência Interna 

Se existir experiência interna para todas as necessidades funcionais e técnicas do sistema, será 
mais fácil construir um sistema personalizado do que se essas qualificações não existirem. Um 
sistema pronto pode ser uma alternativa melhor para empresas que não têm as qualificações téc
nicas para construir o sistema desejado. Por exemplo, uma equipe de projeto que não possua qua
lificações em tecnologia de comércio pela Web pode precisar adquirir um pacote de comércio pela 
Web que possa ser instalado sem muitas modificações. A terceirização é um bom caminho para 
introduzir experiência externa que esteja faltando internamente, para que pessoas qualificadas sejam 
encarregadas de construir o sistema. 

8-B CONTRATO DE VALOR AGREGADO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

EM AÇÃO 

Os contratos de valor agregado podem ser muito raros — e 
muito radicais. Eles existem quando um fornecedor recebe em 
pagamento uma porcentagem da receita gerada pelo novo sis
tema, o que reduz o desembolso às vezes a zero. O contrato 
mais importante desse tipo foi assinado há três anos pela prefei
tura da cidade de Chicago e a EDS (uma grande firma de con
sultoria e integração de sistemas), que acordaram fazer a 
reengenharia do processo pelo qual a cidade coleta as multas 
sobre 3,6 milhões de tíquetes de estacionamento por ano. Na 
ocasião, por causa de entraves nos tribunais e problemas admi
nistrativos a cidade fez a coleta sobre apenas 25% de todos os 
tíquetes emitidos. Ela teve um total de $60 milhões em tíquetes 
não-coletados. 

A EDS, baseada em Dallas, investiu um valor estimado em 
$25 milhões em consultoria e em novos sistemas em troca do 
direito sobre até 26% do valor das multas não-coletadas, uma 

FIGURA 8-2 
Diretrizes Para a Terceirização 

CONCEITOS 

taxa de processamento básica para os novos tíquetes e direitos 
sobre o software. Até essa data, a EDS recebeu bem mais de 
U$50 milhões sobre o contrato, dizem os analistas. A transação 
ficou sob fogo cruzado como um exemplo de uma organização 
que faz muitas concessões em uma transação baseada em ris
co/compartilhamento dos resultados. As autoridades da cida
de, porém, responderam que a cidade recuperou quase $45 mi
lhões em multas não-coletadas anteriormente e melhorou seu 
índice de arrecadação para 65% com pouco investimento. 

PERGUNTA: 

Você acha que a Prefeitura da cidade de Chicago fez um bom 
negócio com esse acordo? Por quê? 

Fonte: "Outsourcing? Go out on a Limb Together", de Jeff Moad, 
Datamation, February 1, 1999, 41(2): 58-61. 
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Quando Usar o 
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Necessidade 
operacional 

A necessidade operacional 
é exclusiva 

A necessidade operacional 
é comum 

A necessidade operacional não 
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Experiência 
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Existe experiência funcional 
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do fornecedor 

O projeto tem um gerente de 
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Cronograma O cronograma é flexível O cronograma é curto O cronograma é curto ou flexível 

FIGURA 8 - 3 
Selecionando uma Estratégia de Projeto 

Qualificações do Projeto 

As qualificações que são aplicadas durante os projetos são técnicas (p. ex., Java, Structured Query 
Language [SQL]) ou funcionais (p. ex., comércio eletrônico), e alternativas diferentes de projetos 
são mais viáveis dependendo do grau de importância representado pelas qualificações na estraté
gia da empresa. Por exemplo, se determinada qualificação funcional e técnica que se relacione 
com o desenvolvimento de aplicações de vendas pela Internet e de aplicação de comércio pela 
Web for importante para a empresa porque ela espera que a Internet desempenhe um papel impor
tante nas vendas com o decorrer do tempo, então faz sentido para a empresa desenvolver aplica
ções de comércio pela Web internamente, usando funcionários da empresa, para que as habilida
des possam ser desenvolvidas e melhoradas. Por outro lado, algumas qualificações, como segu
rança de rede, podem estar além da especialização técnica dos funcionários ou não ser de interes
se dos estrategistas da empresa — é apenas uma questão operacional que precisa ser tratada. Nes
se caso, deve-se considerar os sistemas prontos ou a terceirização, assim os funcionários internos 
podem se concentrar em_outras aplicações e qualificações cruciais para a empresa. 

Gerenciamento de Projeto 

As aplicações personalizadas requerem um excelente gerente de projeto e uma metodologia com
provada. Há muitos fatores que podem desencaminhar um projeto, como obstáculos financeiros, atraso 
na alocação de pessoal e excessiva demanda dos usuários da empresa. Portanto, a equipe de projeto 
deve decidir pelo desenvolvimento de uma aplicação personalizada apenas se tiver certeza de que a 
coordenação subjacente e os mecanismos de controle estarão presentes. As alternativas prontas e 
terceirizadas também devem ser gerenciadas; entretanto, estão mais protegidas de obstáculos inter
nos porque as partes externas possuem seus próprios objetivos e prioridades (isto é, pode ser mais 
fácil para um empreendedor externo dizer não a um usuário do que para uma pessoa de dentro da 
empresa). As alternativas posteriores normalmente têm suas próprias metodologias, o que pode be
neficiar empresas que não apresentam uma metodologia apropriada para usar. 

Cronograma 

Quando o tempo é um fator, a equipe de projeto provavelmente deve começar a procurar um sis
tema que já esteja construído e testado. Dessa forma, a empresa terá uma boa idéia de quanto tem
po o pacote de aplicações levará até que esteja disponível para o uso e qual resultado final ele 
oferecerá. É claro que isso supõe que o pacote possa ser instalado sem alterações e não necessite 
de muitas soluções alternativas para integrá-lo ao processo operacional e ao ambiente técnico 
existentes. O cronograma de aplicações personalizadas é difícil de especificar, especialmente 
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quando se leva em consideração quantos projetos terminam perdendo prazos importantes. Se você 
tiver de optar pela alternativa de desenvolvimento personalizado e o cronograma estiver muito 
pressionado, pense em usar técnicas como escalonar em versões a conclusão do projeto para ge
renciar esse problema. O tempo para produzir um sistema usando a terceirização realmente de
pende do sistema e dos recursos do terceirizado. Se um provedor de serviços dispõe de serviços 
organizados que possam ser usados para dar suporte às necessidades da empresa, então uma ne
cessidade operacional poderia ser rapidamente sanada. Do contrário, uma solução terceirizada 
poderia levar tanto tempo quanto uma iniciativa de desenvolvimento personalizado. 

SELECIONANDO UMA ESTRATÉGIA DE PROJETO 

Uma vez que a equipe de projeto tenha uma boa compreensão do grau de adaptação de cada estra
tégia de projeto às necessidades do projeto, deve começar a entender exatamente como imple
mentar essas estratégias. Por exemplo, quais ferramentas e tecnologia seriam usadas se uma alter
nativa personalizada fosse selecionada? Quais fornecedores desenvolvem sistemas prontos que 
tratam as necessidades do projeto? Quais provedores de serviços poderiam construir esse sistema 
se a aplicação fosse terceirizada? Essas informações podem ser obtidas conversando com pessoas 
que trabalham no departamento de SI e obtendo recomendações de usuários da empresa que en
tram em contato com outras empresas com necessidades semelhantes e investigam os tipos de 
sistemas que elas têm instalados. Fornecedores e consultores normalmente estão dispostos a for
necer informações sobre várias ferramentas e soluções na forma de folhetos informativos, demons
trações de produtos e seminários. 

É provável que após avaliar as opções específicas do projeto, a equipe identifique algumas formas 
de construir o sistema. Por exemplo, a equipe de projeto pode encontrar três fornecedores que 
desenvolvam sistemas prontos que poderiam satisfazer as necessidades do projeto; ou ela pode 
estar debatendo se desenvolve um sistema usando o Visual Basic, como uma ferramenta de de
senvolvimento, e o sistema de gerenciamento de banco de dados da Sybase; ou pode, ainda, pen
sar se vale a pena terceirizar o esforço de desenvolvimento para uma firma de consultoria, como 
Accenture ou American Management Systems. Cada alternativa terá prós e contras que devem ser 
considerados e, no final, apenas uma solução pode ser selecionada. 

Matriz de Alternativas 

Uma matriz de alternativas pode ser usada para organizar os prós e os contras das alternativas de 
projeto para que a melhor solução seja selecionada no final (veja a Figura 8-4). Essa matriz é cri
ada usando as mesmas etapas usadas na análise de viabilidade, apresentada no Capítulo 2. A úni
ca diferença é que a matriz de alternativas combina muitas análises de viabilidade em uma matriz 
para que as alternativas possam ser facilmente comparadas. A matriz de alternativas é uma grade 
que indica a viabilidade técnica, econômica e organizacional para cada sistema candidato, os prós 
e os contras associados à adoção de cada solução e outras informações que sejam úteis ao fazer 
comparações. Às vezes são fornecidos pesos para partes diferentes da matriz para mostrar quando 
alguns critérios são mais importantes para a decisão final. 

Para criar uma matriz de alternativas, desenhe uma grade com as alternativas dispostas perpen
dicularmente e os diferentes critérios (p. ex., viabilidades, prós, contras e outros critérios varia-

• 

8-1 SELECIONE UMA ESTRATÉGIA DE PROJETO 

V E Z 

Suponha que sua universidade esteja interessada em criar um novo sistema de matrículas em disciplinas que pudesse dar supor
te ao processo de matrículas baseado na Web. 

PERGUNTA: 

O que a universidade deve levar em consideração quando determinar se investe em uma solução personalizada, pronta ou 
terceirizada? 
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Critérios Peso Alternativa 1: 1-5* Alternativa 2: 1-5 Alternativa 3: 1-5 
Aplicação Aplicação Software 

Personalizada Personalizada Pronto ABC 
Usando VB Usando Java 

Critério 1 25 5 • 1 » 3 
Critério 2 20 3 5 3 
Critério 3 10 3 5 3 
Critério 4 10 5 5 3 
Critério 5 10 Informações de 5 Informações de 5 Informações de 3 
Critério 6 5 Suporte 3 Suporte 3 Suporte 3 
Critério 7 5 3 1 3 
Critério 8 5 1 1 3 
Critério 9 5 1 1 3 
Critério 10 5 ,, 1 . L 3 3 

Total 100 360 320 300 

*lsso indica até que ponto a alternativa satisfaz os critérios. 1 = adaptação inadequada; 
5 = adaptação perfeita 

dos) dispostos horizontalmente. Depois, preencha a grade com descrições detalhadas sobre cada 
alternativa. A grade se torna um documento útil para discussão, porque apresenta claramente as 
alternativas que estão sendo criticadas e as características semelhantes de cada uma. 

Às vezes, pesos e pontuações são adicionados à matriz de alternativas para criar um critério de 
avaliação que informe os critérios mais importantes do projeto e as alternativas que lidam melhor 
com eles. Um critério de avaliação é construído adicionando-se uma coluna rotulada "peso", que 
inclui um número representando a importância de cada critério para a decisão final. Normalmen
te, os analistas adotam o total de 100 pontos e os distribuem pelos critérios apropriados. Se foram 
usados cinco critérios, todos igualmente importantes, cada critério receberá um peso de 20. Po
rém, se o custo foi o critério mais importante na seleção de uma alternativa pode receber 60 pon
tos, e os outros quatro critérios podem receber somente 10 pontos cada. 

Então, os analistas adicionam uma coluna à matriz denominada "pontuação", que informa até 
que ponto cada alternativa satisfaz os critérios. Geralmente são usados números como de 1 a 5 ou 
1 a 10 para classificar a conveniência das alternativas pelos respectivos critérios. Portanto, para o 
critério custo a alternativa menos dispendiosa pode receber um 5 em uma escala de 1 a 5; enquan
to isso, uma alternativa cara receberia nota 1. Quando os números são usados na matriz alternati
va as equipes de projeto podem tomar decisões quantitativas e baseadas em números inflexíveis. 

Suponha que sua empresa esteja pensando em implementar um sistema financeiro comprado 
pronto, como o Oracle Financiais ou o Platinum, mas não haja qualificação suficiente na empresa 
capaz de criar toda uma matriz de alternativas. Essa situação é muito comum — freqüentemente 
a equipe de projeto não está familiarizada com as alternativas de um projeto, assim é necessário 
uma perícia externa para fornecer informações sobre os critérios das alternativas. 

Uma ferramenta útil é a solicitação de proposta (RFP, requestfor proposal), um documento 
que solicita propostas que forneçam soluções alternativas de um fornecedor, desenvolvedor ou 
provedor de serviços. Basicamente, a RFP explica o sistema que você está tentando construir e os 
critérios que usará para selecionar um sistema. Os fornecedores, então, respondem descrevendo o 
que significaria para eles ser uma parte da solução. Eles informam o tempo, o custo e exatamente 
como seus produtos ou serviços tratarão das necessidades do projeto. 

Não há nenhuma maneira formal de redigir uma RFP, mas ela deve incluir informações como 
a descrição do sistema desejado e qualquer necessidade técnica ou circunstância especial, crité
rios de avaliação, instruções sobre como responder e o cronograma desejado. Uma RFP pode ser 
um documento muito grande (mais precisamente, centenas de páginas), porque as empresas ten
tam incluir tantos detalhes quanto possíveis sobre suas necessidades para que o terceirizado pos
sa ser igualmente minucioso na solução que fornecerá. Portanto, as RFPs normalmente são usa
das para grandes projetos em detrimento dos pequenos, porque levam muito tempo para serem 
feitas e ainda mais tempo e esforço de fornecedores, desenvolvedores e provedores de serviços 
para desenvolver respostas de alta qualidade — somente um projeto com a perspectiva de preço 
razoavelmente grande valeria uma resposta. 
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8-2 MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

VEZ 

Imagine que tenha sido atribuída a você a tarefa de selecio- nativas que possa ser usada para comparar os três softwares, 
nar uma ferramenta CASE para sua turma usar em um projeto de maneira que possa ser tomada uma decisão sobre qual de
do semestre. Usando a Web ou outros recursos como referên- Ias selecionar. Peça a um colega para selecionar as ferramen-
cia, selecione três ferramentas CASE (p. ex., Visible Analyst tas "certas" com base nas informações de sua matriz. 
Workbench, Oracle Designer/2000). Crie uma matriz de alter-

Uma ferramenta menos trabalhosa é uma solicitação de informações (RFI, re que st for 
information) que adota o mesmo formato da RFP. A RFI é menor e contém menos informações 
detalhadas sobre as necessidades de uma empresa e requer informações gerais do terceirizado, 
que informa os serviços básicos que ele pode oferecer. 

Naturalmente, a etapa final é decidir qual solução projetar e implementar. O comitê de aprova
ção deve tomar a decisão após as questões envolvidas com as diferentes alternativas terem sido 
compreendidas. Lembre-se de que a linha divisória entre a análise e o projeto é muito tênue. Às 
vezes as alternativas são descritas e selecionadas no final da análise, e outras vezes isso é feito no 
início do projeto. O fato é que em algum momento antes de prosseguir para o coração da fase de 
projeto a equipe e o comitê de aprovação devem estar a par de todas as maneiras viáveis nas quais 
o sistema pode ser criado, e têm de selecionar a maneira que faça mais sentido para a empresa. A 
seleção da alternativa que for feita orientará muitas atividades na fase do projeto. 

Aplicação dos Conceitos à CD Selections 

Alec Adams, analista de sistemas sênior e gerente de projeto do sistema de pedidos pela Internet 
da CD Selections, tinha três abordagens diferentes que poderia adotar com o novo sistema: desen
volver todo o sistema usando recursos de desenvolvimento da CD Selections, comprar um soft
ware pronto (ou um conjunto de softwares diferentes e integrá-los) ou contratar uma firma de 
consultoria ou um provedor de serviços para criar o sistema. Imediatamente, Alec excluiu a ter
ceira opção. Construir aplicações de Internet, especialmente sistemas de comércio eletrônico, es
tava se tornando progressivamente importante para a estratégia comercial da CD Selections. 
Terceirizando o sistema de Internet a CD Selections não desenvolveria habilidades de desenvol
vimento de aplicações nesse campo nem habilidades operacionais na empresa. 

Alec decidiu que um projeto de desenvolvimento personalizado usando as ferramentas de de
senvolvimento Web padrão da empresa seria a melhor opção para a CD Selections. Dessa manei
ra, a empresa desenvolveria qualificações técnicas e operacionais cruciais internamente, e a equi
pe de projeto poderia ter um alto nível de flexibilidade e controle sobre o produto final. Além dis
so, Alec queria que o novo sistema de Internet fizesse a interface diretamente com o sistema de 
pedidos especiais existente, e havia uma chance de que uma solução pronta não fosse capaz de se 
integrar satisfatoriamente ao ambiente da CD Selections. 

Havia uma parte do projeto que possivelmente poderia ser tratada usando um software pronto: 
aquela da aplicação de registro de solicitações. Alec constatou que uma grande quantidade de 
programas tinha sido escrita e estava disponível (a baixo custo) para manipular transações de cli
entes pela Web. Esses programas, denominados programas de carrinho de compras, geralmente 
permitem que os clientes selecionem itens de um formulário de pedido, insiram informações bá
sicas e finalizem a transação de compra. Alec acreditava que a equipe de projeto deveria pelo menos 
considerar algumas dessas alternativas de programas prontos, para que quanto menos tempo fosse 
gasto escrevendo um programa que tratasse de tarefas básicas da Web mais tempo pudesse ser 
dedicado às idéias inovadoras de comercialização e interfaces personalizadas com o sistema de 
pedidos especiais. 

Para auxiliar na melhor compreensão de alguns dos programas de carrinho de compras que 
estavam disponíveis no mercado e descobrir como a adoção deles poderia beneficiar o projeto, 
Alec criou uma matriz de alternativas que comparava três programas de carrinho de compras di
ferentes (Figura 8-5). Embora as três alternativas tivessem pontos positivos, Alec visualizou a 
alternativa 2 (WebShop) como a melhor para tratar a funcionalidade do carrinho de compras para 
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Alternativa 1: Alternativa 2: Alternativa 3: 
Shop With Me WebShop Shop-N-Go 

Viabilidade técnica Desenvolvido usando Desenvolvido usando Desenvolvido em linguagem 
linguagem C; muito pouca linguagens C e java; Java; gostaria de desenvolver 
experiência doméstica gostaria de desenvolver habilidades em Java 
em C habilidades em Java 

internamente 
internamente 

Pedidos enviados para a Recursos de exportação Os pedidos são salvos em 
empresa usando arquivos flexíveis para transmitir diversos formatos de arquivo 
de correio eletrônico informações de pedidos 

a outros sistemas 

Viabilidade econômica Gasto inicial de $ 150 Desembolso de $ 7 0 0 
sem taxas anuais 

$ 2 0 0 por ano 

Viabilidade Programa usado por Programa usado por Aplicação de lançamento 
organizacional outras empresas de outras empresas de recente; poucas empresas 

varejo musical varejo musical experimentaram o Shop-N-Go 
até agora 

Outros benefícios Muito simples de usar Tom, no suporte de 
sistemas de informações, 
teve uma experiência 
limitada mas positiva 
com esse programa 

Fácil de personalizar 

Outras limitações A interface não é personalizada 
com facilidade 

o novo sistema de Internet. O WebShop foi escrito em Java, a ferramenta que a CD Selections 
selecionou como sua linguagem-padrão de desenvolvimento Web; o preço era razoável, sem ne
nhum custo oculto ou permanente; e havia uma pessoa interna que possuía alguma experiência 
positiva com o programa. Alec fez uma observação para se estudar a aquisição do WebShop como 
o programa de carrinho de compras do sistema de Internet. 

MUDANDO DE MODELOS LÓGICOS PARA FÍSICOS 

Uma vez que a estratégia de projeto tenha sido selecionada, a próxima etapa é mudar dos modelos 
lógicos de processos e de dados para os modelos físicos e criar a matriz CRUD. A equipe de pro
jeto fará isso se o desenvolvimento personalizado tiver sido selecionado. Se o projeto tiver sido 
terceirizado ou a opção tiver sido por um software pronto, então isso será feito pelo consultor ou 
desenvolvedor do software. Presumiremos pelo restante deste livro que a opção tenha sido pelo 
desenvolvimento personalizado. 

Até agora, o projeto definiu os processos que dão suporte ao sistema da empresa desenhando 
DFDs lógicos e dados que são usados por aqueles processos desenhando ERDs lógicos. Esses 
modelos não contêm qualquer indicação sobre como o sistema será realmente implementado quando 
o sistema de informações for construído; eles simplesmente expressam o que o sistema fará. Des
sa maneira, os desenvolvedores não são perturbados por detalhes técnicos e não são influenciados 
pelas limitações técnicas nos estágios iniciais de desenvolvimento do sistema, e os usuários da 
empresa podem compreender melhor os diagramas que exibem conceitos operacionais reconhe
cíveis. Esses diagramas podem ser idealizados como contendo a "visão empresarial" do sistema. 

Entretanto, quando o sistema estiver sendo projetado os modelos físicos de processos e de da
dos são criados para mostrar detalhes da implementação e explicar como funcionará o sistema 
final. Esses detalhes podem incluir referências à tecnologia real, ao formato da movimentação de 
informações pelos processos e à interação humana que está envolvida. Em alguns casos, mais fre
qüentemente quando são usados softwares prontos, os casos de uso também podem precisar ser 
revisados. Os modelos são modelos futuros porque descrevem características do sistema que será 

FIGURA 8 - 5 
Matriz de Alternativas Para o Programa 
de Carrinho de Compras 
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criado, e os diagramas podem ser idealizados como contendo a "visão dos sistemas (ou do progra
mador)" do sistema; eles transmitem os requisitos de sistema do novo sistema. 

Após os modelos físicos serem criados, os analistas podem usar uma técnica denominada ma
triz CRUD para representar exatamente como os dados estão sendo usados pelos processos no 
sistema. A matriz CRUD é desenhada para assegurar que os depósitos de dados estão associados 
aos processos adequados da maneira correta. Primeiro, explicaremos o DFD físico e mostraremos 
um exemplo, acompanhado pelo ERD físico e um segundo exemplo. Finalizaremos o capítulo com 
uma descrição da matriz CRUD. 

FIGURA 8-6 
Etapas para Criar o Diagrama Físico 
Fluxo de Dados 

O Diagrama Físico de Fluxo de Dados 

O DFD físico contém os mesmos componentes do DFD lógico (p. ex., depósitos de dados, flu
xos de dados) e obedece às mesmas regras (p. ex., consistência, decomposição). A diferença básica 
entre os dois modelos é que um DFD físico contém detalhes adicionais que descrevem como o 
sistema será criado. Há cinco etapas a executar para fazer a transição para o DFD físico (Figura 
8-6). 

Etapa 1: Adicionar Referências de Implementação A primeira etapa na criação de um DFD físico é 
começar com o DFD lógico existente e adicionar referências às maneiras pelas quais os depósitos 
de dados, os fluxos de dados e os processos serão implementados. Os depósitos de dados nos DFDs 
físicos se referem às tabelas de arquivos e/ou banco de dados; os processos, às ações de progra
mas ou pessoas; e os fluxos de dados, ao meio físico dos dados, como relatórios de papel, leitora 
de código de barras, telas de lançamento de dados ou informações do computador. Os nomes dos 
vários componentes no DFD físico devem conter referências a esses detalhes de implementação. 
Por definição, as entidades externas no DFD estão fora do escopo do sistema e, portanto, perma
necem inalteradas no diagrama físico. 

A Figura 8-7 mostra o DFD físico que foi desenhado para representar os detalhes físicos do 
DFD lógico original da Figura 6-20. Observe como o depósito de dados lógico denominado esto
que — que armazenará dados na tabela de estoque de um banco de dados Oracle — foi renomeado 
como "Oracle: tabela de estoque", e a seqüência de fluxo de dados lógico agora inclui "Oracle: 
registro de estoque" para mostrar que essa informação estará na forma de um registro da tabela de 
estoque. É possível identificar outras alterações que foram feitas para que o modelo físico trans
mita como outros componentes serão implementados? 

Etapa 2: Desenhar um Limite Homem-Máquina A segunda etapa é adicionar um limite homem-
máquina. Os DFDs físicos também são diferentes de seus congêneres lógicos porque diferenciam 
a interação humana e a do computador usando um limite entre elas, que é uma linha desenhada no 
modelo para separar a ação humana dos processos automatizados. Por exemplo, os processos de 
registro de solicitações (especificamente, os processos 1.1-1.5) requerem que o cliente interaja 

Etapa 

Adicionar referências de implementação 

Desenhar um limite homem-máquina 

Adicionar depósitos de dados, fluxos de 
dados e processos relacionados ao sistema 

Atualizar os elementos de dados no fluxo 
de dados 

Atualizar os metadados no repositório CASE 

Explicação 

Usando o DFD lógico existente, coloque a forma na qual os depósitos 
de dados, fluxos de dados e processos serão implementados entre 
parênteses abaixo de cada componente. 

Desenhe uma linha para separar as partes automatizadas do sistema 
das partes manuais. 

Adicione ao modelo os depósitos de dados, os fluxos de dados e os 
processos relacionados ao sistema (os componentes que têm pouco 
a fazer com o processo operacional). 

Atualize os fluxos de dados para incluir elementos de dados relacionados 
ao sistema. 

Atualize os metadados no repositório CASE para incluir as 
características físicas. 

CASE {compuler-aided software engineering) = engenharia de software auxiliada por computador; DFD [data ílow diagram) = diagrama de fluxo de dados. 
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com a Web usando uma interface orientada por meio de programas e processos do sistema. Por
tanto, o modelo físico contém uma linha separando o cliente do restante do processo para mostrar 
exatamente o que é feito por uma pessoa e não por uma "máquina" (veja a Figura 8-7). 

Cada parte de todo processo no sistema pode não ser automatizada, e assim permanece até a 
equipe de projeto determinar onde desenhar um limite homem-máquina e qual sua extensão. A 
equipe de projeto precisará pesar os seguintes critérios ao desenhar o limite: custo, eficiência e 
integridade. Primeiro, um fragmento do sistema deve ser automatizado apenas se o custo da 
informatização for menor que executá-lo manualmente. Depois, o sistema deve ser mais eficiente 
com o modo que estiver selecionado. Por exemplo, se a equipe de projeto tem de decidir se arma
zena uma cópia de papel de um documento em um arquivo físico, para que as pessoas o acessem 
manualmente, ou se salva um arquivo eletrônico de informações em um servidor de arquivos cen
tral, para que todos os empregados possam acessar, ela possivelmente encontrará depois a opção 
mais eficiente, que permita aos usuários acessar e atualizar as informações. 

Finalmente, a equipe deve considerar a integridade das informações que são manipuladas pelo 
sistema. Pode ser banal para um auxiliar registrar os pedidos pelo telefone e entregar os formulá
rios para a área de distribuição; entretanto, poderiam ser cometidos erros quando o auxiliar fizes
se o registro de pedido, e um formulário poderia ser extraviado a caminho da distribuição. A equi-



pe de projeto pode ficar mais à vontade com um processo automatizado, que aceite um pedido 
diretamente do cliente usando um formulário Web distribuído também diretamente ao sistema de 
distribuição. 

Etapa 3: Adicionar Depósitos de Dados, Fluxos de Dados e Processos Relacionados ao Sistema Na 
etapa 3, você acrescentará ao DFD os processos, depósitos ou fluxos adicionais que sejam especí
ficos para a implementação do sistema e tenham pouco (ou nada) a fazer com o processo operaci
onal propriamente dito. Esses acréscimos podem ser devidos às limitações técnicas ou à necessi
dade de auditorias, controles ou tratamento de exceções. As limitações técnicas ocorrem quando 
a tecnologia não pode dar suporte à maneira na qual o sistema está logicamente modelado. Por 
exemplo, suponha que um depósito de dados esteja presente no DFD lógico para armazenar infor
mações do cliente, mas a tecnologia de banco de dados que será usada para construir o sistema 
não possa tratar do grande volume de clientes em uma tabela. Um DFD físico pode precisar de 
dois depósitos de dados — um para os clientes atuais e um para os clientes antigos — para que a 
tecnologia funcione adequadamente. 

Auditorias, controles e tratamento de exceções se referem ao ato de colocar verificações e com
parações em vigor no sistema no caso de algo sair errado. Por exemplo, em raras ocasiões os cli
entes poderiam efetuar e cancelar um pedido que fizeram. Em vez de o sistema apenas eliminar as 
informações sobre aquele pedido, pode ser incluído um processo para fins de controle que registre 
os pedidos excluídos junto com as razões dos cancelamentos. Ou, então, considere o processo de 
registro de solicitações com o qual estivemos trabalhando. Suponha que a equipe de projeto esteja 
preocupada com a transferência de registros de pedidos do novo sistema de Internet para o siste
ma de pedidos especiais. Como precaução, a equipe pode colocar um depósito de dados no DFD 
físico que capte informações sobre cada lote de registros que seja enviado ao sistema de pedidos 
especiais. Dessa maneira, se ocorrerem problemas haverá um histórico de transações que poderá 
ser examinado ou usado para fins de backup (veja a Figura 8-7). 

Etapa 4: Atualizar os Elementos de Dados no Fluxo de Dados A quarta etapa é atualizar os elemen
tos nos fluxos de dados. Os fluxos de dados parecerão idênticos tanto nos DFDs lógicos quanto 
nos físicos, mas os fluxos de dados físicos podem conter elementos de dados adicionais relaciona
dos ao sistema por razões semelhantes àquelas descritas na seção anterior. Por exemplo, a maioria 
dos sistemas adiciona elementos de dados relacionados ao sistema aos fluxos de dados que captu
ram esses elementos quando forem feitas alterações nas informações (p. ex., um elemento de da
dos última_atualização) e quem efetuou a alteração (um elemento de dados atualizado_por). Ou
tro elemento de dados físico é um número gerado pelo sistema usado para identificar exclusiva
mente cada registro em um banco de dados. Durante a etapa 4, os elementos de dados físicos são 
adicionados às descrições dos metadados dos fluxos de dados no repositório CASE. 

Etapa 5: Atualizar os Metadados no Repositório CASE Finalmente, a equipe de projeto precisa cer
tificar-se de que as informações sobre os componentes do DFD no repositório CASE sejam atua
lizadas com informações específicas de implementação. Essas informações podem incluir quan
do os processos de lote serão executados e com que freqüência, os nomes das tabelas ou arquivos 
verdadeiros gue são representados pelos fluxos de dados e os tamanhos e os índices de crescimen

to projetados dos depósitos de dados. 

Aplicação dos Conceitos à CD Selections 

Para compreender melhor os DFDs físicos, usaremos agora um exemplo baseado no processo de 
manutenção de materiais promocionais de CDs da CD Selections. A Figura 8-8 mostra o DFD 
lógico. Executaremos cada etapa para criar o modelo físico, usando o modelo lógico como nosso 
ponto de partida. Antes de começarmos, veja se você pode identificar de que forma os depósitos 
de dados, fluxos de dados e processos precisarão ser alterados para refletirem as características 
físicas do sistema proposto. 

Primeiro, precisamos identificar como os fluxos de dados, depósitos de dados e processos se
rão implementados e adicionar as referências de implementação no DFD. Dos requisitos empre
sariais originais, sabemos que (1) o material promocional de fornecedores normalmente chega na 
forma de arquivos anexados a mensagens de correio eletrônico, (2) o gerente de marketing rece-
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FIGURA 8 - 8 
0 Modelo Lógico do Processo de 
Manutenção de Materiais Promocionais 

berá relatórios pela Web e (3) a informação do fornecedor será recebida como registros de uma 
tabela Oracle. No DFD físico, cada um dos fluxos de dados é alterado e renomeado apropriada
mente, conforme mostrado na Figura 8-9. 

Vamos supor que os depósitos de dados (especificamente, fornecedor, CD e material promoci
onal) farão referência às tabelas denominadas fornecedor, CD e materiais promocionais que estão 
contidas em um banco de dados Oracle; portanto, os três depósitos são atualizados com essas in
formações para indicar suas qualidades físicas. Além disso, o processo de manutenção de materi
ais promocionais será gravado usando C, e essas informações serão adicionadas ao modelo de 
processos. 

Como uma segunda etapa, uma linha pontilhada é desenhada para representar o limite homem-
máquina e informar o grau de automatização do processo (e quais partes) e, em seguida, adiciona
mos ao modelo os componentes relacionados ao sistema. Vamos supor que as informações do 
fornecedor se apresentarão na verdade em dois formatos na CD Selections — um banco de dados 
Oracle que dá suporte ao sistema de pedidos e um banco de dados Microsoft Access usado pelo 
pessoal de marketing para outras finalidades. Por enquanto, adicionaremos dois depósitos de da
dos para refletir essa situação. Veja a Figura 8-9 para ver essas alterações. 
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8-3 CAMPUS HOUSING 

VEZ 

No Capítulo ó você foi solicitado a criar um diagrama de flu
xo de dados lógico (DFD) para o sistema de hospedagem exe
cutado pela Campus Housing Service ("Sua Vez 6-1"). A Campus 
Housing Service ajuda os estudantes a encontrar apartamentos. 
Os proprietários de apartamentos preenchem formulários de in
formações sobre as unidades que possuem disponíveis para alu
gar (p. ex., localização, número de quartos, aluguel mensal) e 
as informações são inseridas em um banco de dados. Os estu
dantes podem examinar esse banco de dados pela Web para en

contrar apartamentos que satisfaçam suas necessidades (por exem
plo, um apartamento de dois quartos por $400 ou menos por mês 
dentro de um raio de meia milha do campus). Depois, entram em 
contato diretamente com os proprietários dos apartamentos para 
ver os imóveis e a possibilidade de alugá-los. Os proprietários 
dos apartamentos que conseguem alugá-los solicitam ao serviço 
que exclua seus imóveis da lista. Crie um DFD físico para essa 
situação. Compare o diagrama que você desenhou há pouco com 
o diagrama lógico que desenhou no Capítulo 6. 

A conclusão das duas últimas etapas, 4 e 5, não aparecerá no DFD físico. Na etapa 4, adiciona
remos os elementos de dados relacionados ao sistema às entradas do fluxo de dados no repositório 
CASE. Por exemplo, criaremos um elemento de dados relacionado ao sistema denominado 
última_atualização e o adicionaremos ao fluxo de dados que vai do processo 2 ao depósito de dados 
dos materiais promocionais. Esse campo capturará a última vez que uma peça de material promo
cional foi inserida ou alterada no sistema. 

A etapa 5 requer que adicionemos informações específicas de implementação aos metadados 
no repositório CASE. Isso pode incluir informações como os tipos reais de campos e os tamanhos 
dos elementos de dados que serão armazenados na tabela de material promocional ou o tempo de 
resposta esperado para um relatório ser criado para o gerente de marketing. 

FIGURA 8-10 
Etapas Para Mudar do Diagrama de 
Relacionamento de Entidades Lógico Para 
o Físico 

O Diagrama Físico de Relacionamento de Entidades 

Assim como o DFD, o ERD contém os mesmos componentes para os modelos lógico e físico, 
incluindo entidades, relacionamentos e atributos. A diferença reside no fato de que os ERDs físi
cos contêm referências a exatamente como os dados serão armazenados em um arquivo ou tabela 
de banco de dados, e que muito mais metadados serão adicionados ao repositório CASE para des
crever os componentes do modelo de dados. A transição do modelo de dados lógico para o físico 
é muito simples; veja as etapas na Figura 8-10. 

Etapa 1: Alterar Entidades para Tabelas ou Arquivos A primeira etapa é alterar todas as entidades 
no ERD lógico para refletir os arquivos ou tabelas que serão usados para armazenar os dados. 
Normalmente, as equipes de projeto se prendem às convenções restritas de atribuição de nomes 
para elementos como tabelas, arquivos e campos, assim o ERD físico usaria nomes que os com
ponentes reais terão quando implementados. Os metadados para as tabelas e arquivos, assim como 
o tamanho esperado da tabela, são adicionados ao repositório CASE. Veja a Figura 8-11 para ver 
um ERD físico do sistema do consultório médico que foi descrito nos Capítulos 6 e 7. 

Etapa Explicação 

Alterar entidades para tabelas ou arquivos Começar com o diagrama lógico de relacionamento de entidades, 

alterar as entidades para tabelas ou arquivos e atualizar os 

metadados. 

Alterar atributos para campos Converter os atributos para campos e atualizar os metadados. 

Adicionar chaves primárias Atribuir chaves primárias a todas as entidades. 

Adicionar chaves externas Adicionar chaves externas para representar os relacionamentos 

entre as entidades. 

Adicionar componentes relacionados ao sistema Adicionar tabelas e campos relacionados ao sistema. 
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FIGURA 8 - 1 1 
Etapas para Mudar do Diagrama de 
Relacionamento de Entidades Lógico para 
o Físico Etapa 2: Alterar Atributos para Campos A segunda etapa altera os atributos para os campos, que 

são as colunas nos arquivos ou tabelas, e adiciona informações como a extensão do campo, o tipo 
de dados, o valor-padrão e o valor válido ao repositório CASE. Os campos podem ter diversos 
tipos diferentes de dados, como numérico, decimal, inteiro longo, caracteres e caracteres variá
veis. Os analistas digitam os tipos de dados junto com o tamanho do campo na ferramenta CASE 
para que o sistema possa ser projetado para o tipo correto de informação. Um valor-padrão espe
cifica o que deve ser colocado em uma coluna se nenhum valor for explicitamente fornecido quando 
um registro é inserido na tabela. Um valor válido é uma lista definida de valores válidos de uma 
determinada coluna ou uma expressão para definir alguma forma de código de validação de dados 
de uma coluna ou tabela. A Figura 8-12 mostra uma variedade de metadados que descrevem um 
campo denominado cust_id. 

Digitar as informações completas relativas às tabelas e às colunas no dicionário de dados CASE 
é muito importante. Muitas ferramentas CASE na realidade gerarão códigos para construir tabe
las e criar arquivos do novo sistema baseadas em informações que elas contêm para os modelos 
físicos. Empregando seu tempo para descrever o processo físico e os modelos de dados em deta
lhes o analista poderá economizar muito tempo quando chegar a hora de implementar o sistema. 

Etapa 3: Adicionar Chaves Primárias Na terceira etapa, os atributos que serviram como identifica
dores no ERD lógico são convertidos em chaves primárias, que são campos que contêm um valor 
exclusivo para cada registro no arquivo ou tabela. Por exemplo, o número do seguro social servirá 
como uma boa chave primária para uma tabela cliente, se todo registro de cliente na tabela conti
ver um valor exclusivo no campo do número do seguro social. Diferente do modelo lógico, um 
identificador exclusivo é obrigatório para cada tabela colocada no ERD físico; portanto, campos 
principais devem ser criados para entidades que não possuíam identificadores anteriormente. Se 
não selecionamos um identificador para a entidade cliente no ERD lógico, criaremos agora um 
campo gerado pelo sistema (por exemplo, cust_id) que poderá servir como uma chave primária 
para a tabela cliente. Esse campo não teria nenhum significado ou finalidade que não fosse asse
gurar que cada registro tenha um campo que contenha valores exclusivos. 
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Convenções de atribuição de 
nomes de campos: 4 dígitos do 
nome da tabela seguidos pelo 
nome do campo 

Observe que isso 
será implementado 
no Oracle 

Nenhum valor nulo ou em 
branco será aceito no 
campo cust id 

A chave significa 
que custidê uma 
chave primária 

CHAR significa o tipo de dados 
"character" (caractere); o 10 
significa o número de caracteres 

O analista pode especificar 
um valor-padrão que aparece 
para esse campo 

O analista pode desenvolver uma 
regra de validação para ser 
aplicada a esse campo 

FIGURA 8-12 
Metadados para um Campo custjd 

Etapa 4: Adicionar Chave Externa Os relacionamentos no ERD lógico mostram que pares de enti
dades estão mutuamente associados, e na etapa 4 o analista especifica como as associações serão 
mantidas de um ponto de vista técnico. Em um banco de dados relacionai, por exemplo, uma as
sociação entre duas tabelas é mantida usando uma técnica citada como chave externa. Uma chave 
externa é o(s) campo(s) de chave primária de uma tabela que é repetido em outra tabela para for
necer um campo comum entre as duas tabelas. O campo comum contém valores que fazem a cor
respondência de um registro em uma tabela a um registro em outra. Por exemplo, se fôssemos 
criar duas tabelas denominadas cliente e pedido que estivessem mutuamente relacionadas, pode
ríamos incluir o campo de chave primária da tabela cliente (custjd) também na tabela pedido. 
Dessa maneira, se desejarmos saber informações sobre o cliente (p. ex., nome, endereço, telefo
ne) quando examinarmos o pedido de alguém podemos usar o valor de custjd que aparece na 
tabela pedido para nos reportarmos à tabela cliente, a fim de localizar as informações apropriadas. 

Portanto, no ERD físico os campos de chave primária nas tabelas pai (o " 1 " no final do relaci
onamento) são copiados e colocados como campos nas tabelas filho (o "muitos" no final do rela
cionamento) e projetados como chaves externas. Os campos conterão valores que são comuns entre 
as duas tabelas. Muitas vezes, as ferramentas CASE que são usadas para desenhar ERDs "migra
rão" automaticamente de chaves externas para as tabelas apropriadas no modelo, e a tecnologia 
de banco de dados assegurará que os valores nos dois campos se correspondam adequadamente. 
Por exemplo, você não desejaria ter uma tabela pedido que contivesse um valor custjd que não 
existisse na tabela cliente; isso significaria que alguém fez um pedido que não foi reconhecido 
como um cliente. A idéia de ter valores nos campos de chave externa que correspondam aos valo
res nos campos de chave primária é denominada integridade referencial, e esse conceito é descri
to mais adiante, no Capítulo 12. 

Etapa 5: Adicionar Componentes Relacionados ao Sistema Na quinta e última etapa os componen
tes são adicionados ao ERD físico para refletir as necessidades especiais de implementação, so-
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mando os componentes que foram incluídos no DFD. Mencionamos a consistência entre DFDs e 
ERDs em capítulos anteriores, e essa consistência também deve ser mantida nos modelos físicos. 
Portanto, os depósitos e elementos de dados específicos de implementação do DFD físico devem 
ser incluídos no ERD como tabelas e campos. Por exemplo, na Figura 8-7 adicionamos o depósito 
de dados do histórico de pedidos ao DFD físico para servir como um depósito de dados de contro
le para pedidos que são enviados ao sistema de pedidos especiais. Agora precisaremos adicionar 
uma tabela do histórico de lotes de pedidos ao modelo ERD físico, junto com seus campos e rela
cionamentos. 

Algumas ferramentas CASE permitem que você alterne entre os ERDs lógico e físico, e as 
alterações adotadas para um modelo (p. ex., adicionar uma entidade) serão refletidas no outro. Ao 
começar a modelagem de dados pela primeira vez você deve se concentrar na criação de um mo
delo lógico íntegro e, então, começar a adicionar gradualmente os detalhes físicos no decorrer do 
tempo. Informações mais detalhadas sobre o projeto de banco de dados e de arquivos serão forne
cidas no Capítulo 11. 

Aplicação dos Conceitos à CD Selections Vamos mostrar agora como aplicar alguns dos conceitos 
que você aprendeu criando um ERD físico através do ERD lógico que foi criado no Capítulo 7. 

Quando usamos o modelo lógico como ponto de partida, a primeira etapa é renomear as enti
dades para que correspondam às tabelas ou arquivos que serão usados pelo sistema (Figura 8-13). 
Aparentemente, o modelo de dados não parece muito diferente após essa etapa, mas observe que 
a entidade material promocional foi renomeada para representar a tabela denominada MATPRO, 
e a entidade reservas se transformou na tabela RESERVA. Agora, precisaremos incluir os meta-
dados nas tabelas, assim como o tamanho estimado delas. 

Depois, os atributos das entidades se transformam em campos, com as características como 
tipo de dados, extensão e valores válidos sendo registrados no repositório CASE. Por exemplo, 
cust_state na tabela cliente será um campo de texto com um tamanho de dois caracteres, e os va
lores válidos serão as siglas de duas letras dos 50 estados norte-americanos. Se a maioria dos cli-

FIGURA 8 - 1 3 
Diagrama Físico de Relacionamento de Entidades para a CD Selections 



226 Capítulo Oito 

FIGURA 8-14 
A Tela de Entrada do Repositório CASE 

para o Campo cust_state 
entes da CD Selections viver no estado da Califórnia, então pode ser interessante tornar a sigla 
CA o valor padrão desse campo. A Figura 8-14 é um exemplo da tela de entrada do repositório 
CASE para o campo cust_state. 

A etapa 3 sugere que alteremos os identificadores no ERD lógico para que se transformem em 
chaves primárias (p. ex., correio eletrônico do cliente, número de estoque do CD), e as entidades 
sem identificadores precisam ter uma chave primária. Agora, também podemos decidir usar uma 
chave primária gerada pelo sistema, se for mais eficiente que usar os atributos lógicos do modelo 
lógico. Por exemplo, em vez de usar uma combinação do nome e do endereço do fornecedor para 
identificar exclusivamente um fornecedor, é mais fácil adicionar um campo gerado pelo sistema 
denominado identificação do fornecedor para cada registro na tabela fornecedor (veja a Figura 
8-13). O mesmo pode ser feito com a tabela reserva — uma identificação de reserva é mais fácil de 
usar para rastrear registros que a combinação do correio eletrônico do cliente e da data da reserva. 

Os relacionamentos no ERD lógico indicam onde os campos de chave externa precisam ser 
colocados. Por exemplo, o correio eletrônico do cliente é colocado como um campo na reserva 
para servir de ligação entre duas entidades, e a reserva recebe o campo extra pelo fato de ser a 
tabela-filho (está presente no "muitos" no final do relacionamento), e, de forma semelhante, a 
identificação de reserva é colocada na tabela estoque. 

Finalmente, os componentes relacionados ao sistema são incluídos no modelo. Observe que 
duas tabelas de fornecedores foram adicionadas ao modelo para representar a tabela desse sistema 
de pedidos e a tabela mantida pela área de marketing. Além disso, os campos que capturarão a 
informação sobre quando um registro foi inserido ou atualizado por último foram adicionados a 
muitas tabelas. 

A Matriz CRUD 

Os modelos físicos de processos e de dados devem ter consistência entre si assim como os mode
los lógicos (veja o Capítulo 7). Há outra maneira pela qual os analistas podem compreender me
lhor como os modelos de processos e de dados se correlacionam — é a denominada matriz CRUD. 

Uma matriz CRUD — que significa criar, ler, atualizar, excluir (CRUD — Create Read Upda
te Delete) — é uma matriz que mostra como os dados são usados pelos processos no sistema. A 
matriz CRUD pode ser criada na fase de análise ou de projeto, mas na fase de projeto ela ajuda os 
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8-4 FRETAMENTOS PARA AS ILHAS 

VEZ 

No Capítulo 7 você foi solicitado a criar um diagrama lógico 
de relacionamento de entidades (ERD) para uma empresa de fre-
tamento que possui barcos que são usados para viagens freta
das às ilhas ("Sua Vez 7-8"). A empresa criou um sistema de 
computador para rastrear os barcos de que dispõe, incluindo o 
número de identificação, o nome e a capacidade de lotação de 
cada um. A empresa também rastreia informações sobre as di
versas ilhas, como o nome e a população. Sempre que um bar
co é fretado, é importante saber a data em que ocorrerá a via

gem e o número de pessoas na viagem. A empresa também 
mantém informações sobre cada capitão, como número do se
guro social, nome, data de nascimento e informação de contato 
do parente mais próximo. Os barcos viajam apenas para uma 
ilha por visita. 

Crie um ERD físico para essa situação. Compare o diagrama 
que desenhou com o diagrama lógico que você criou no Capí
tulo 7. 

bém fornece importantes informações sobre as especificações do programa (Capítulo 12), porque 
a matriz mostra exatamente como os dados são usados e criados pelos processos principais no 
sistema. 

Para criar uma matriz CRUD, primeiro desenhe uma tabela com todos os processos do sistema 
listados na parte superior das colunas e todas as tabelas (ou tabelas e campos) listadas em linhas 
no lado esquerdo da tabela. Depois, preencha a tabela escrevendo C (Create — Criar), R (Read— 
Ler), U (Update — Atualizar) e/ou D (Delete — Excluir) na tabela para mostrar como os proces
sos do sistema que estão listados na parte superior das colunas da matriz utilizam cada campo. 

As informações na matriz CRUD devem corresponder ao que é apresentado no modelo físico 
de processos. Se um processo não interage com um depósito de dados, então não deve haver ne
nhum fluxo de dados entre eles no modelo de processos. Se um processo busca informações em 
um depósito de dados mas não o atualiza, então deve haver um fluxo de dados apenas saindo do 

FIGURA 8 - 1 5 
A Matriz CRUD e o Modelo de Processos 
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tinham de ser alterados para se ajustar ao software pronto, mas 
isso já era esperado e elas se prepararam para o fato. 

Desde essa época, a MOTO continuou a crescer, não so
mente através de uma expansão da base de cliente, mas atra
vés da aquisição de algumas empresas menores da mesma 
área de atuação. A MOTO é hoje uma empresa muito dife
rente do que era há quatro anos. Junto com a expansão para 
oferecer serviços de gerenciamento de recursos humanos di
versificados, o pessoal de suporte da firma também se ex
pandiu. Susan e Nancy estão particularmente orgulhosas do 
departamento de SI que elas desenvolveram durante esse 
tempo. Usando vínculos sólidos com uma universidade lo
cal, um pacote de remuneração atraente e um bom ambiente 
de trabalho, o departamento de SI conquistou um staff'com
petente e inovador, além de mais um trânsito permanente de 
alunos da universidade, o que mantém o departamento jovi
al e vivo. Uma das equipes de SI foi pioneira no uso da In
ternet para oferecer serviços da MOTO a um segmento to
talmente novo do mercado, uma experiência que provou ser 
muito bem-sucedida. 

Parece claro que uma modificação importante é necessá
ria no software de gerenciamento de clientes, e Susan já co
meçou a se planejar financeiramente para tocar esse projeto. 
Esse software é uma parte central de operações da MOTO, e 
Susan deseja certificar-se de que um sistema de qualidade seja 
obtido dessa vez. Ela sabe que o fornecedor do sistema atual 
fez algumas revisões na linha de produtos e adicionou itens. 
Também há diversos outros fornecedores de software que 
oferecem produtos que podem ser adequados. Alguns desses 

fornecedores não existiam quando a compra foi feita quatro 
anos atrás. Susan também está considerando a sugestão de 
Nancy para que o departamento de SI desenvolva uma apli
cação personalizada. 
a. Resuma as questões que Susan deve considerar que dari

am suporte ao desenvolvimento de uma aplicação domés
tica. 

b. Resuma as questões que Susan deve considerar que dari
am suporte à compra de um software pronto. 

c. Dentro do contexto de um projeto de desenvolvimento de 
sistemas, quando deve ser tomada a decisão de "fazer ver-
sus comprar"? Como Susan deve proceder? Explique sua 
resposta. 

2. Consulte o DFD nível 1 que você preparou no minicaso 1, 
Capítulo 6, parte d. Algumas decisões de projeto foram to
madas para o novo sistema. Um programa em Visual Basic 
será escrito para executar o processo de validação. As solici
tações de pessoal virão dos clientes em um formulário pré-
impresso padrão (designado Formulário 367). As tabelas de 
contrato e solicitação de pessoal serão implementadas em 
Access, que também será usado para criar a versão eletrônica 
da solicitação de pessoal. As cartas de não-provimento de 
pessoal serão preparadas em MS Word, impressas e enviadas 
pelo correio ao cliente em papel timbrado da empresa PSSM 
e arquivada eletronicamente em uma pasta específica no ser
vidor de arquivos. 

Modifique o DFD preparado anteriormente para refletir es
ses detalhes de implementação física. Além disso, represente 
o limite homem-máquina. 


