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OBJETIVOS DE ESTUDO

� Identificar e descrever os principais passos de resolução de

problemas para desenvolver novos sistemas de informação

� Avaliar modelos para mensurar o valor organizacional dos

sistemas de informação

� Estimar os requisitos para gerenciar com sucesso a

mudança criada pelos novos sistemas

� Avaliar os diversos métodos para desenvolver sistemas de

informação

� Comparar as diversas metodologias para modelagem e

projeto de sistemas



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SISTEMAS

� Novos sistemas de informação são construídos como

soluções a problemas.

� Quatro passos ao construir um sistema de informação:

1. Definir e compreender o problema

2. Desenvolver soluções alternativas

3. Escolher a melhor solução

4. Implementar a solução

� Os primeiros três passos são chamados de análise de

sistemas



Definir e 
entender o 
problema

•Definir o problema
•Identificar suas causas
•Identificar objetivos de solução
•Identificar requisitos de informação

Desenvolver 
soluções 

alternativas

•Identificar soluções alternativas

Escolher a 
melhor 
solução

•Avaliar as alternativas 
•Escolher a melhor solução

Implementar 
a solução

•Criar especificações de projeto detalhadas
•Adquirir hardware
•Desenvolver ou adquirir software
•Testar o sistema
•Preparar treinamento e documentação
•Avaliar a solução de sistema



DEFINIÇÃO E ENTENDIMENTO DO

PROBLEMA

� O que causou o problema?

� Por que ele persiste?

� Por que ele não foi resolvido?

� Quais são os objetivos de uma solução?

� Requisitos de informação



DEFINIÇÃO E ENTENDIMENTO DO PROBLEMA



DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

ALTERNATIVAS

� Caminhos mais adequados a seguir dada a

natureza do problema

� Algumas soluções não requerem um sistema de

informação

� Algumas soluções requerem modificação de

sistemas existentes

� Algumas soluções requerem novos sistemas



DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

ALTERNATIVAS



AVALIAÇÃO E ESCOLHA DAS SOLUÇÕES

� Estudo de viabilidade

� Custos e benefícios

� Vantagens e desvantagens

� Valor empresarial dos sistemas

� Gerenciamento da mudança



IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

� Projeto do sistema

� Finalização da implementação

� Seleção e aquisição de hardware

� Desenvolvimento e programação de software

� Testes

� Treinamento e documentação

� Conversão

� Produção e manutenção

� Gerenciamento da mudança



ASPECTOS FINANCEIROS

� Benefícios tangíveis

� Benefícios intangíveis

� Métodos de orçamento de capital



ASPECTOS NÃO FINANCEIROS

� Vantagens estratégicas
� Plano de sistemas de informação
� Análise de carteira (portfólio)
� Modelo de pontuação (scoring)



NOVOS DESAFIOS PARA SISTEMAS

� Design da interface do usuário

� Custos de implementação ou execução

� Envolvimento e influência do usuário

� Dificuldade de comunicação usuário-projetista

� Apoio e comprometimento da organização

� Nível de complexidade e risco

� Qualidade do gerenciamento de projetos



NOVOS DESAFIOS PARA SISTEMAS



CICLO DE VIDA TRADICIONAL DE

SISTEMAS

� Método mais antigo de montagem de sistemas de

informação

� Abordagem em fases com estágios formais

� Abordagem ‘em cascata’

� Divisão de trabalho formal

� Usado para desenvolver sistemas grandes e

complexos

� Dispendiosa e demorada



CICLO DE VIDA
Análise 

do 
Sistema

Projeto 
de 

Sistema

Programação

Teste

Conversão

Produção e 
Manutenção



PROTOTIPAGEM

� Sistema experimental montado rapidamente e sem

muitos gastos para submissão à avaliação de usuários

finais

� Processo de quatro etapas

� Identificação dos requisitos básicos do usuário

� Desenvolvimento de um protótipo inicial

� Utilização do protótipo

� Revisão e aperfeiçoamento do protótipo

� Especialmente útil ao projetar a interface do usuário



PROTOTIPAGEM



DESENVOLVIMENTO PELO USUÁRIO

FINAL

� Usuários criam sistemas de informação simples,

reduzindo o tempo e as etapas necessárias para

produzir uma aplicação acabada

� Uso de linguagens de quarta geração, linguagens

gráficas e ferramentas de software para PC, a fim de

acessar dados, criar relatórios e desenvolver sistemas

de informação

� Concluído mais rapidamente do que os sistemas

desenvolvidos com ferramentas convencionais

� Riscos organizacionais



DESENVOLVIMENTO PELO USUÁRIO

FINAL



� Requisição formal de proposta (Request for

Proposal – RFP)

� Pacotes de softwares aplicativos

� Sistemas generalizados para funções universais com

processos padronizados

� Customização

� Terceirização (outsourcing)

� Provedores de serviços aplicativos (ASPs)

� Outsourcing internacional



DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE

APLICAÇÕES

� Agilidade e escalabilidade

� Desenvolvimento rápido de aplicações (Rapid

application development – RAD)

� Criação de sistemas aptos a funcionar em curto

espaço de tempo

� Projeto conjunto de aplicações (Joint application

design – JAD)

� Usuários finais e especialistas em sistemas da

informação trabalhando juntos no projeto



DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE

APLICAÇÕES



DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE

APLICAÇÕES

� Metodologia estruturadas

� Diagrama de fluxo de dados

� Especificações de processo

� Diagrama de estrutura

� Desenvolvimento orientado a objetos

� Baseado nos conceitos de classe e herança

� Desenvolvimento baseado em componentes e em serviços

Web

� Engenharia de software assistida por computador (CASE)



DESENVOLVIMENTO ÁGIL

� A principal responsabilidade de gerentes de projeto de

software é gerenciar o projeto para que o software seja

entregue em tempo e dentro do orçamento planejado para o

projeto.

� A abordagem padrão para o gerenciamento de projeto é

dirigida a planos.

� Os gerentes estruturam um plano para o projeto mostrando o

que deve ser entregue, quando deve ser entregue e quem irá

trabalhar no desenvolvimento dos entregáveis (“deliverables”).

� O gerenciamento ágil de projetos requer uma abordagem

diferente, adaptada ao desenvolvimento incremental e aos

pontos fortes particulares dos métodos ágeis.



SCRUM

� A abordagem Scrum é um método ágil genérico mas seu foco é na

gerência de desenvolvimento iterativo ao invés de práticas ágeis

específicas.

� Existem três fases no Scrum:

1. A fase inicial é uma fase de planejamento em que se estabelece os

objetivos gerais do projeto e se projeta a arquitetura do software.

2. Essa é seguida por uma série de ciclos de Sprint, em que cada ciclo

desenvolve um incremento do sistema.

3. A fase de encerramento do projeto finaliza o projeto, completa a

documentação necessária como frames de ajuda do sistema e

manuais de usuário e avalia as lições aprendidas no projeto.



O PROCESSO SCRUM



O CICLO SPRINT

� Os Sprints possuem um deadline definido, geralmente

de 2 a 4 semanas.

� Eles correspondem ao desenvolvimento de um release

de um sistema em XP.

� O ponto de partida de planejamento é o backlog de

produto, que é a lista de trabalho a ser feito no

projeto.

� A fase de seleção envolve a seleção das características

e funções que serão desenvolvidas durante o Sprint,

pela equipe do projeto que trabalha com o cliente.



ATIVIDADES ADICIONAIS

� Leitura e discussão do artigo Projetos de

Implementação Softwares ERP e o Escritório de

Gestão de Projetos.

� Discussão sobre o artigo



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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