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Introdu�c~ao

A informa�c~ao �e um recurso b�asico das empresas.

�

E ela que permite a liga�c~ao entre as suas

actividades e �e ela que assegura um r�apido aproveitamento de oportunidades que porventura

surjam. A posse atempada de informa�c~ao abre as portas a melhorias no desempenho de uma

organiza�c~ao, tanto nas suas opera�c~oes internas como externas. Finalmente, �e a informa�c~ao

o recurso que torna as empresas capazes de de�nirem os seus mais importantes objectivos

e de leva-los por diante.

Sendo assim, �e preciso que os gestores tenham oportunidade de reectir sobre o modo

de implementar os seus sistemas de informa�c~ao, os perigos a evitar, o papel da tecnologia,

os problemas levantados pela necessidade de ter sistemas ��aveis mas ex��veis. O objectivo

do texto \A Informa�c~ao na Empresa" �e precisamente o de proporcionar a alunos de Gest~ao

| tanto ao n��vel de uma licenciatura como ao de um mestrado n~ao-especializado | uma

vis~ao coerente e âmpla dos desa�os que hoje as empresas enfrentam ao implementarem os

seus sistemas de informa�c~ao.

\A Informa�c~ao na Empresa" �e tamb�em um desa�o e um modo novo de relacionar o

gestor com os problemas da informa�c~ao na sua empresa. A pr�atica habitual nas escolas de

neg�ocios consiste em perspectivar o ensino dos SI empresariais numa �optica exclusivamente

t�ecnica. Os estudantes s~ao levados a aprender estruturas de bases de dados, protocolos

de comunica�c~oes, sistemas operativos e linguagens de programa�c~ao. Quando se fala de

transa�c~oes, �e para explicar que as �chas se organizam em �cheiros, os �cheiros têm campos,

os quais podem ser num�ericos, alfanum�ericos, de tamanho �xo ou vari�avel.

Tal abordagem, para al�em de pôr de lado uma gama riquissima de ensinamentos muito

�uteis aos gestores, esquece que os utens��lios pr�oprios das ciências sociais n~ao se conciliam

facilmente com uma vis~ao tecnicista. O estudante de Gest~ao sente-se alheio a este ensino,

imposs��vel de integrar no conjunto das outras mat�erias, e que surge como um corpo estranho,

a destoar do conjunto.
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A verdade �e que um gestor n~ao carece e, mais ainda, n~ao deve tentar obter um dom��nio

perfeito dos conte�udos t�ecnicos. Se h�a coisa que um aluno de gest~ao precisa de descobrir,

�e que o seu futuro papel na empresa n~ao ser�a o de fazer coisas. Um gestor, quando muito,

faz fazer. Assim, perante um problema t�ecnico, ele seguir�a o rumo l�ogico, o de chamar um

engenheiro. Isto n~ao signi�ca que os gestores se devam alhear dos progressos veri�cados

nas tecnologias. Eles precisam de conhecer as suas potencialidades para serem capazes de

obter, com o seu uso, vantagens competitivas. E precisam tamb�em de domina-las para

evitarem dependências excessivas desses mesmos engenheiros. Por isso, �e importante que

um gestor seja capaz de discutir as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias e a

forma de neutralizar certos perigos que trazem consigo.

Este texto explora os aspectos centrais do manejo da informa�c~ao nas empresas: em

primeiro lugar, mostra como o gestor pode aproveitar os dados existentes e eleva-los a um

n��vel estrat�egico, com o �m de aproveitar todo o potencial dos mercados que a empresa serve.

Em segundo lugar, mostra a contribui�c~ao que os gestores e o sta� de uma empresa podem

dar, de modo a obterem um sistema e�ciente de informa�c~ao. Depois, o texto procura mostrar

aquilo que as tecnologias da informa�c~ao oferecem e como tirar delas o melhor partido. De

posse destes conhecimentos, o gestor est�a em condi�c~oes de avaliar a rela�c~ao entre a estrat�egia

de uma empresa e os seus sistemas de informa�c~ao. Por �ultimo, faz-se referência ao desenho

e �a an�alise de sistemas de informa�c~ao e �a seguran�ca dos dados na empresa.

Subjacente a todo o texto est�a a convic�c~ao de que o planeamento, desenvolvimento,

implementa�c~ao e gest~ao dos sistemas de informa�c~ao das empresas n~ao deve ser deixado

apenas ao arb��trio de especialistas. S�o quem estiver directamente envolvido no dia-a-dia

de um neg�ocio, quem compreender o alcance dos objectivos propostos e conhecer o modo

como eles podem ser atingidos, estar�a em condi�c~oes de desenhar sistemas de informa�c~ao �a

medida das necessidades, evitando o perigo de perdas de e�ciência ou de exibilidade.

Passou o tempo dos \gestores da informa�c~ao", desligados do resto da empresa, alheios aos

seus objectivos e, por isso mesmo, em permanente desajuste. As organiza�c~oes j�a se aperce-

beram de que precisam de gestores com informa�c~ao, n~ao de gestores da informa�c~ao. Na em-

presas de hoje, �e precisa compenetra�c~ao profunda por parte de todas as actividades, sobre a

importância da informa�c~ao, o uso adequado das tecnologias, os seus perigos e benef��cios.

�

E

sintom�atico que a grande maioria dos trabalhos de investiga�c~ao sobre o uso da informa�c~ao

nas empresas n~ao se encontre em revistas cient���cas da �area de inform�atica, mas nas de
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Gest~ao, Estrat�egia, Marketing, Contabilidade, Recursos Humanos, Produ�c~ao, etc. Isto sig-

ni�ca que o problema da informa�c~ao �e de tal modo central na vida da empresa, que se

confunde com as �areas acima e n~ao se deixa trabalhar isoladamente. Este texto insere-se

na grande corrente de literatura que trata os problemas da informa�c~ao da empresa sem os

tentar arti�cialmente isolar da realidade que lhes corresponde.
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Cap��tulo 1

Uma base conceptual para Gest~ao

de Empresas

Este cap��tulo introduz postulados e de�ni�c~oes necess�arios ao estudo da empresa e da sua

gest~ao. Esses postulados est~ao inter-ligados de forma coerente. S~ao aquilo que se designa

por estrutura conceptual. Todo o conhecimento carece de uma base ou suporte. Gest~ao tem

uma base conceptual e �e a partir dela que desenvolve novos conceitos.

A estrutura conceptual apresentada n~ao �e sen~ao uma das poss��veis abordagens ao estudo

da empresa. Existem outras e dessas, talvez a mais pr�oxima seja a desenvolvida por Herbert

Simon (1947; [6]; 1960 [7]).

1

De notar que este texto n~ao ensina a gerir empresas. Estabelece apenas as bases e

terminologia necess�arias ao estudo desse fen�omeno chamado empresa, o que �e bem diferente

de aprender a gerir. Digamos que nesta fase, mais do que aprender a guiar autom�oveis,

ainda estamos a estudar o autom�ovel em si, o seu funcionamento e as leis de trânsito.

1.1 O �m a atingir

Se desejamos entender o que �e uma empresa, precisamos primeiro de entender o que �e uma

organiza�c~ao e em que consiste a cria�c~ao de valor. E para entender a organiza�c~ao �e primeiro

necess�ario entender e conceptualizar o que �e o �m a atingir.

2

Em gest~ao, o postulado mais b�asico e intuitivo �e o de �m a atingir ou des��gnio; e

tem a ver com diferen�cas que porventura existam entre um estado de coisas actual e outro

desej�avel. O �m a atingir �e pois esse estado desej�avel; aqui, �a falta de melhor, chamamos
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problema, desa�o (ou gap) �a diferen�ca observada entre um estado actual e outro desej�avel.

Ao longo da vida, todos temos necessidade de enfrentar desa�os, resolver problemas,

transpôr gaps. Come�cando com a satisfa�c~ao das necessidades b�asicas (seguran�ca, ali-

menta�c~ao, sa�ude, abrigo) e passando a outras menos prementes como a privacidade, a

limpeza, a curiosidade, o conforto, a ocupa�c~ao do �ocio. A promo�c~ao pro�ssional �e um

exemplo comum de desa�o.

A diferen�ca entre problema e desa�o est�a no facto do primeiro termo descrever situa�c~oes

que carecem de correc�c~ao ou reac�c~ao, ao passo que o segundo se usa para descrever ambi�c~oes

ou um desejo de progresso. O desa�o n~ao �e tanto uma reac�c~ao mas o que se chama uma pr�o-

ac�c~ao. Uma m�aquina que avariou ou um cliente que n~ao pagou s~ao problemas; o crescimento

das vendas ou a redu�c~ao dos custos unit�arios de produ�c~ao s~ao desa�os. Mas ambos usam a

mesma estrutura conceptual.

3. Objectiva�c~ao de estados. Os estados que agora interessa considerar s~ao aqueles que

se podem descrever atrav�es de uma colec�c~ao de atributos. S~ao portanto estados objectivaveis.

O aumento na produtividade �e um problema e tanto o seu estado real como o desej�avel

podem, em geral, se descritos atrav�es de uma colec�c~ao de atributos; a competitividade

de um neg�ocio tamb�em �e um problema objectivavel. J�a a insatisfa�c~ao pessoal (anseios,

inquieta�c~oes) e certas opini~oes de gestores, (como pressentimentos, gostos, manias) ser~ao de

dif��cil ou imposs��vel objectiva�c~ao.

O gestor nunca pode esquecer que in�umeros problemas importantes com que a empresa

se defronta e a maioria dos estados a eles associados, n~ao s~ao objectivaveis. A aplica�c~ao

de procedimentos baseados em l�ogica e matem�atica a problemas n~ao-objectivaveis, �e um

equ��voco, uma manipula�c~ao; e apenas conduz �a aliena�c~ao de colaboradores da empresa

naquilo que possuem de mais valioso, mais humano. Uma coisa �e conhecer (dominar a

realidade) e outra �e conseguir objectiva-la.

4. As 3 partes do problema ou desa�o. Em qualquer problema ou desa�o, mesmo

nos n~ao-objectivaveis, observam-se sempre 3 partes:

o output, objectivo ou �m a atingir, �e a situa�c~ao (estado) desej�avel (desired state of af-

fairs); e pode acontecer que nos encontremos num estado de insatisfa�c~ao, mas sem

sabermos bem onde queremos chegar;
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Estado actual

Procedimento 1

Procedimento 2

Estados intermédios

"gap" Estado desejável

Figura 1: Representa�c~ao esquem�atica de um problema com os seus três elementos: o estado

actual, o gap e o estado desej�avel.

o gap �e a distância ou fosso que �e preciso transpôr para, partindo do estado ou situa�c~ao

real, chegarmos ao que consideramos desej�avel; e convir�a lembrar que existem, em

geral, v�arios caminhos ou procedimentos capazes de transpôr o gap e levar-nos ao �m,

uns fact��veis e outros n~ao; e de entre os fact��veis, uns talvez menos custosos do que

outros;

o input �e �nalmente a situa�c~ao real, ou ponto de partida, o as is ou actual state of a�airs; e

tamb�em aqui, h�a muito boa gente que n~ao sabe onde est�a (n~ao �e capaz de objectivar a

sua posi�c~ao) ou que julga encontrar-se num estado em que realmente se n~ao encontra;

e assim, nunca ser�a capaz de encontrar um procedimento adequado �a consecu�c~ao dos

seus objectivos.

Resolver o problema �e, obviamente, transpôr o gap.

5. Passos para vencer un desa�o ou resolver um problema. Podem-se distinguir

os seguintes passos na resolu�c~ao de um problema:

Objectivar ou compreender o problema �e ter a percep�c~ao verdadeira, realista, do seu

input e output; �e saber portanto onde estamos e onde queremos chegar. A tarefa de

objectivar um problema costuma chamar-se an�alise; e sempre que poss��vel, a an�alise

leva �a
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1. de�ni�c~ao dos atributos descritivos de um dado estado; �a

2. medi�c~ao, ou pelo menos descri�c~ao desses atributos de input (actuais); �a

3. de�ni�c~ao dos valores de output (desejados) para esses atributos.

Modelar o problema �e encontrar caminhos (chamados procedimentos) que nos levem desde

onde estamos at�e onde queremos estar. Modelar �e o mesmo que diagnosticar e implica

sempre compreender o problema.

Decidir , escolhendo uma de entre todas as poss��veis solu�c~oes do problema: identi�car

procedimentos que sejam vi�aveis e de entre os vi�aveis, aquele que esteja ao nosso

alcance utilizar; e de entre os que estejam ao nosso alcance, aquele que transp~oe o gap

com um m��nimo de sacrif��cios ou mais rapidamente ou que possua outra caracter��stica

desej�avel. A essa caracter��stica mais desej�avel chama-se crit�erio de decis~ao.

Executar o procedimento escolhido, o qual leva �a transposi�c~ao do gap e assim a solucionar

o problema.

Podemos agora compreender o que �e uma decis~ao. Tomar uma decis~ao �e passar do estado

de modelar o problema para o seguinte.

�

E portanto a escolha (obedecendo a um dado

crit�erio) de um entre os v�arios procedimentos dispon��veis para resolver o problema. Uma

decis~ao �e sempre orientada para transpôr um gap usando um em vez de outros procedimentos

poss��veis.

1.2 A Empresa como Organiza�c~ao

Nem todos os problemas podem ser resolvidos por uma s�o pessoa. Para resolver problemas

que escapam �a capacidade de uma s�o pessoa, foram criadas formas de coopera�c~ao entre

pessoas; e uma dessas formas �e a organiza�c~ao.

As organiza�c~oes s~ao grupos de pessoas que se servem de recursos e ferramentas para

atingirem juntas �ns que, sozinhas, n~ao poderiam atingir. Subjacente ao aparecimento das

organiza�c~oes est~ao dois princ��pios intuitivos:

� certas tarefas s�o se tornam fact��veis ou menos custosas quando s~ao levadas a cabo

por um grupo de pessoas em vez de individualmente. Dez homens fortes podem fazer

coisas que um s�o homem n~ao consegue.
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� cada pessoa pode especializar-se na execu�c~ao de certas tarefas e assim atingir uma

e�ciência elevada nessas tarefas: um grupo de pessoas especializadas, cada uma em

diferentes tarefas, acaba por ser claramente mais e�ciente naquilo que faz em conjunto,

quando comparado com outro grupo indiferenciado onde n~ao existem especializa�c~oes.

At�e no futebol h�a os avan�cados, os defesas e outras especializa�c~oes.

Os princ��pios acima ilustram a e�c�acia do n�umero (ou efeito dimens~ao) e a e�ciência da

especializa�c~ao. S~ao eles que fazem com que existam organiza�c~oes.

6

As organiza�c~oes n~ao s~ao todas iguais. Como se distinguem as organiza�c~oes umas das

outras? Pelos �ns que querem atingir. Aquilo que caracteriza cada organiza�c~ao �e o tipo de

necessidade que vem satisfazer.

�

E o seu �m.

Vejamos algumas organiza�c~oes e seus �ns. O ex�ercito, por exemplo, �e uma organiza�c~ao

cujo �m �e defender o pa��s contra agress~oes externas; o �m da pol��cia �e proteger as pessoas

de potenciais abusos (roubos, agress~oes); os bombeiros lutam contra fogos e cat�astrofes:

esse �e o seu �m. Existem organiza�c~oes recreativas, caritativas, outras cujo �m �e promover

a educa�c~ao e o treino pro�ssional. Cada uma com o seu �m.

7

A empresa �e um tipo especial de organiza�c~ao cujo �m �e a cria�c~ao de riqueza. As

organiza�c~oes que interessam a este estudo s~ao aquelas cujo �m �e aumentar a riqueza dos

seus donos e outros intervenientes (credores, Estado) e promoverem o sustento dos seus

assalariados. Essas organiza�c~oes chamam-se empresas e, como vimos, s~ao a concretiza�c~ao

de neg�ocios. Como organiza�c~ao, a empresa existe para satisfazer a seguinte necessidade:

promover o sustento dos seus empregados e aumentar a riqueza dos seus donos. Criar valor.

�

E esse o seu �m e dele falaremos no cap��tulo seguinte.

1.3 Hierarquia de objectivos na Organiza�c~ao

Se uma organiza�c~ao existe para atingir determinados �ns, cada uma das suas actividades

deve contribuir para esses �ns. E na medida em que uma organiza�c~ao tem partes e tare-

fas diferenciadas (especializa�c~oes e outras divis~oes de trabalho), �e evidente que cada uma

dessas partes dever�a ter os seus �ns a atingir, �ns esses escolhidos de modo a contribuirem

harmonicamente para o �m comum, o da organiza�c~ao, junto com os das outras partes.

Os �ns a atingir por cada uma das partes de uma organiza�c~ao costumam chamar-se

objectivos. Os objectivos s~ao portanto os diversos desired state of a�airs que cada parte
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FIM

Os 3 objectivos
estratégicos

Objectivos de
nível inferior

OE1

OE2

OE3

Para OE1

Para OE3

Para OE2

Figura 2: Representa�c~ao de uma hierarquia de objectivos com 3 n��veis, dos quais o �ultimo

consiste em atingir o �m da organiza�c~ao.

de uma organiza�c~ao procurar�a alcan�car de modo a contribuir harmonicamente para a con-

secu�c~ao do �m comum, o da organiza�c~ao.

De forma semelhante ao que acontece com a organiza�c~ao no seu todo, cada parte ou

tarefa de que uma organiza�c~ao se comp~oe deve ter uma clara consciência de qual o seu

ponto de partida e onde pretende chegar (deve objectivar a tarefa); e procurar�a, atrav�es da

modela�c~ao e de um processo de tomada de decis~oes, de�nir quais as actividades concretas

que, num dado per��odo, ser~ao as mais adequadas para transpôr o gap e atingir os objectivos

que lhe foram �xados.

8

O �m de uma organiza�c~ao existe enquanto ela existir. Mas �e importante notar que o

ponto de partida n~ao se mantem est�atico e portanto a distância que falta para atingir o �m

(o gap) e a forma como se procura atingi-lo (o procedimento), variam ao longo do tempo.

Este facto determinar�a nas suas partes um comportamento dinâmico. Assim, embora o �m

de uma organiza�c~ao n~ao mude, j�a o mesmo n~ao se passa com os objectivos que as suas

diversas partes tentam atingir.

9

Tendo presente o imperativo da harmonia, pode facilmente reconhecer-se a necessidade

de uma hierarquia de objectivos nas organiza�c~oes. No topo dessa hierarquia est�a o �m a

atingir; logo abaixo, vêm os objectivos gerais e decisivos, sem os quais o �m �e inalcan�c�avel.
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Por sua vez, a consecu�c~ao desses objectivos implica que tenham sido antes atingidos v�arios

outros objectivos mais circunscritos e estes podem ainda estar subordinados �a consecu�c~ao

de outros ainda mais limitados, e por a�� abaixo. Por exemplo, caso queiramos iniciar um

neg�ocio de presta�c~ao de cuidados de sa�ude para idosos, �e preciso primeiro atingir os três

seguintes objectivos: dispôr de uma cl��nica equipada; contratar pessoal especializado; criar

meios de transporte adequados. A obten�c~ao de cada um destes exige, por sua vez, terem-se

atingido outros (�nanciamento, recrutamento e treino de pessoal, compra de equipamentos

e instala�c~oes e outros); e por a�� abaixo. A �gura 2 esquematiza uma tal hierarquia, com

três n��veis de objectivos, o �ultimo dos quais �e o �m.

10. N��veis na hierarquia de objectivos. Numa hierarquia de objectivos existir~ao

(em geral mas n~ao necessariamente), n��veis ou patamares. O n��vel �e constituido por todos

os objectivos que devem ser obrigatoriamente atingidos para se poder passar ao patamar

seguinte.

Na empresa, �e costume distinguirem-se os seguintes três n��veis:

Estrat�egico, ou as grandes metas consideradas como decisivas para a consecu�c~ao do �m;

de Gest~ao, a tradu�c~ao concreta, no medio-prazo e segundo vertentes especializadas (Mar-

keting, Finan�cas, Produ�c~ao, Recursos Humanos e outras) de cada objectivo estrat�egico;

Operacional, cada etapa ou tarefa concreta, necess�aria para aproximar a organiza�c~ao da

satisfa�c~ao dos objectivos estrat�egicos.

A forma tradicional de representar esses 3 n��veis �e a que a �gura 3 mostra.

O exito na consecu�c~ao de certos objectivos operacionais ir�a condicionar a satisfa�c~ao de

um dado objectivo estrat�egico. Chama-se hierarquia de subordina�c~ao de objectivos a esta

concatena�c~ao entre objectivos. As três designa�c~oes acima têm, como v�arios outras usados

pelos gestores, uma or��gem militar.

11. Dura�c~ao dos objectivos.

�

E tamb�em costume catalogar os objectivos da empresa

segundo a sua vigência ou dura�c~ao, isto �e, segundo o tempo que levam a ser atingidos.

Assim, ter-se-iam

Objectivos no longo prazo, os que levam, em geral, mais de 2 anos a serem atingidos;

Objectivos no medio prazo, os que levam entre 1 e 2 anos;
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Nível estratégico

Nível de Gestao

Nível operacional

Figura 3: Este triângulo cortado �e a forma habitual com que a literatura representa os

três n��veis de objectivos existentes nas organiza�c~oes: o n��vel Estrat�egico no topo, o n��vel de

Gest~ao no meio e o n��vel Operacional por baixo.

Objectivos no curto prazo, os que levam menos de 1 ano.

N~ao existe rela�c~ao entre o tempo que um objectivo leva a ser atingido e a sua hierarquia em

ordem aos �ns. Na ind�ustria aeron�autica, as decis~oes que levam �a de�ni�c~ao de objectivos

estrat�egicos podem comprometer uma empresa para os trinta ou quarenta anos seguintes.

Pelo contr�ario, na ind�ustria de confec�c~oes ou cal�cado, as empresas mudam completamente

de linha de fabrico e at�e de �loso�a de vendas num prazo muito mais curto (poucos meses).

Mesmo assim, os objectivos operacionais costumam ser de prazo mais curto do que os

estrat�egicos.

12. Objectivos t�acticos. Quando um objectivo operacional contribui directamente e

�e condi�c~ao para o sucesso da estrat�egia de uma empresa (isto �a, quando esse objectivo

pode considerar-se como um passo importante a dar no curto prazo, para a consecu�c~ao

dum objectivo estrat�egico) tamb�em �e conhecido como objectivo t�actico. Por sua vez, a

express~ao melhoria t�actica dever�a entender-se como o avan�co, a ser conseguido no curto

prazo, numa opera�c~ao directamente ligada �a estrat�egia da empresa (vendas, fornecedores

ou outras tarefas sensiveis).

13. Hierarquia de modelos, decis~oes e realiza�c~ao. A hierarquia de objectivos leva �a

correcta objectiva�c~ao do problema geral do neg�ocio, a cria�c~ao de valor (que �e o seu �m). Mas
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Objectivar

Modelar

Decidir

Estratégia

Gerir

Operar

Figura 4: Representa�c~ao esquem�atica de problemas e da forma como se hierarquizam na

empresa.

objectivar n~ao chega.

�

E preciso depois modelar, decidir e realizar. Portanto, paralelamente

�a hierarquia de objectivos, a organiza�c~ao ter�a tamb�em as correspondentes hierarquias de

modelos, de decis~oes e de execu�c~ao do que foi decidido. Estas outras hierarquias s~ao as que

asseguram a efectiva transposi�c~ao do gap. Como a �gura 4 ilustra, existir~ao portanto

� os objectivos estrat�egicos, os modelos estrat�egicos e as decis~oes estrat�egicas da em-

presa;

� os objectivos de gest~ao, os modelos de gest~ao e as decis~oes de gest~ao da empresa;

� os objectivos operacionais, os modelos operacionais, as decis~oes operacionais e, aten�c~ao,

as pr�oprias opera�c~oes da empresa, onde as decis~oes s~ao realmente executadas, venham

elas de onde vierem.

E tanto nesses objectivos como nos modelos e respectivas decis~oes, h�a uma hierarquia de

subordina�c~ao.

A hierarquia e a vigência dos objectivos de uma empresa reectem os seus n��veis de

decis~ao. Assim, os objectivos estrat�egicos s~ao de�nidos ao n��vel correspondente de decis~ao

e plani�ca�c~ao. Na empresa cl�assica, esse n��vel seria o mais elevado dentro da organiza�c~ao,

o do Conselho de Administra�c~ao. A determina�c~ao e seguimento dos objectivos operacionais

depende tradicionalmentelmente de quadros interm�edios especializados em determinadas

fun�c~oes. Por�em, a rela�c~ao directa entre fun�c~oes e hierarquia de objectivos nem sempre se

veri�ca.
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1.4 Fun�c~oes e organiza�c~ao funcional

Uma organiza�c~ao desenvolve actividades que lhe s~ao pr�oprias e �e atrav�es destas actividades

que atinge os seus �ns. Acontece que cada uma destas actividades pode, muitas vezes, ser

vista como pertencendo a um dado tipo de actividades a�ns ou semelhantes. Na empresa,

os tipos de actividade chamam-se fun�c~oes e as mais importantes costumam ser as seguintes:

Fun�c~ao Financeira, que se ocupa de actividades como cobran�cas e avaliar a solvabilidade

de clientes, gerir as disponibilidades de dinheiro (pagamentos e recebimentos), con-

seguir �nanciamento, prestar contas e pagar impostos (contabilidade), avaliar custos

e planear o futuro (custeio e or�camenta�c~ao) e outras a�ns.

Fun�c~ao Comercial, que se ocupa da promo�c~ao e da venda dos produtos ou sevi�cos da

empresa e do apoio e �deliza�c~ao de clientes.

Produ�c~ao, que gere as actividades necess�arias �a manufactura de produtos ou �a presta�c~ao

de servi�cos da empresa.

Recursos Humanos, que atende ao pagamento de sal�arios e �a promo�c~ao, valoriza�c~ao e

bem-estar dos trabalhadores da empresa.

�

E tradicional colocar �a frente de cada uma destas fun�c~oes um gestor ou director, especial-

izado nessa fun�c~ao e a quem s~ao con�adas as respectivas actividades. Este modo funcional

de responsabilizar, muito seguido, culmina num gerente que supostamente coordena o tra-

balho dos directores. Em empresas maiores, o gerente costuma chamar-se director executivo,

em Inglês Chief Executive e o termo \executivo" ilustra bem aquilo que se espera dele.

O gerente responde perante os donos da empresa que o nomeiam anualmente.

14

Note-se que a as fun�c~oes n~ao têm nada a ver como a forma como a empresa funciona

nem com a forma como a empresa procura atingir os seus �ns. Por isso, a divis~ao de

actividades em fun�c~oes e a responsabiliza�c~ao dos directores numa base funcional, apresenta

a �obvia di�culdade de n~ao conseguir lidar bem com actividades que digam respeito a duas

ou mais fun�c~oes. A simples factura�c~ao, por exemplo, �e uma actividade pertencente �a fun�c~ao

�nanceira mas onde seria desej�avel que a fun�c~ao comercial tivesse um papel activo.
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Cap��tulo 2

A cria�c~ao de riqueza

Este cap��tulo apresenta o neg�ocio e a sua concretiza�c~ao, a empresa, como um procedimento

que cria riqueza ou, mais precisamente, valor. A partir de recursos pr�e{existentes, a empresa

manufactura produtos ou presta servi�cos com valor.

Produtos s~ao objectos f��sicos a que �e atribuido valor, como comida e bebida, roupa

e cal�cado, medicamentos, combust��veis, domic��lio, electro-dom�esticos, mobili�ario, adornos,

livros, computadores, autom�oveis e outros. Servi�cos s~ao actividades com valor: seguran�ca,

transportes, alojamento (hoteis), cuidados de sa�ude (hospitais), comunica�c~oes (correio, tele-

fone e outras), repara�c~ao (o�cinas), divertimento e distrac�c~oes, informa�c~ao e outros.

2.1 No�c~ao de Valor

As ciências de Gest~ao estudam a cria�c~ao de valor. O gestor �e algu�em especializado em criar

valor.

15

Diz-se que um produto ou um servi�co tem valor quando existem pessoas dispostas

a incorrer em sacrif��cios para usufruir desse produto ou desse servi�co. Se queremos pois

saber se um produto ou servi�co tem valor, devemos tentar responder �a pergunta: \existir~ao

muitas pessoas interessadas nele?"

16

Tais sacrif��cios têm hoje (quase sempre) a forma de custos monet�arios: ao entregar, em

troca de um bem, uma dada quantidade de dinheiro, a pessoa sacri�ca hoje a possibilidade

de usufruir de bens no futuro.

Mas deve notar-se que este auferir de um bem implica muitas vezes incorrer tamb�em em

sacrif��cios que n~ao s~ao apenas monet�arios. Para comprar alimentos e produtos de limpeza,
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por exemplo, �e quase sempre preciso deslocar-mo-nos a um supermercado, escolher o que

pretendemos e transporta-lo para casa. Todo o processo �e moroso e cansativo.

Estes sacrif��cios n~ao monet�arios s~ao tamb�em contabilizados pelos potenciais compradores

e o gestor far�a bem em tê-los muito em conta. Um hotel com acessos dif��ceis ou uma loja

sem estacionamento, ter~ao que reduzir no pre�co para compensar os potenciais clientes pelos

sacrif��cios n~ao-monet�arios que lhes s~ao impostos.

17

O valor atribuido a um produto ou a um servi�co pode ser elevado ou baixo; e pode

variar muito com o tempo e as circunstâncias. O valor pode at�e desaparecer devido a uma

mudan�ca de circunstâncias. Foi o que aconteceu, por exemplo, com as pro�ss~oes de ferreiro

ou aguadeiro, o transporte mar��timo de passageiros, os grandes computadores centrais, as

poli-copiadoras e tantos outros produtos ou servi�cos. Ou pode acontecer o contr�ario: certos

produtos ou servi�cos, antes sem valor, podem passar a tê-lo (pedregulhos das nossas serras,

a quem nunca ningu�em atribuira qualquer valor, passaram a ter valor durante os anos da

guerra devido ao seu teor em Volfrâmio; o pr�oprio Algarve como destino tur��stico s�o passou

a ter valor a partir de 1960).

18

Criar valor n~ao �e f�acil nem imediato. Em geral, cria-se valor quando se conseguem

reunir recursos e procedimentos que levam �a manufactura de produtos ou �a presta�c~ao de

servi�cos pela posse dos quais h�a gente disposta a pagar. Eis alguns exemplos t��picos de

cria�c~ao de valor:

no com�ercio, certos recursos, existentes noutros lugares, s~ao transportados para junto de

quem deles precisa;

na ind�ustria, os recursos s~ao transformados em produtos de que as pessoas precisam (s~ao

manufacturados);

no caso das minas e dos po�cos, os recursos s~ao extraidos do sub-solo e postos �a dis-

posi�c~ao de quem deles precisa;

na agricultura e nas pescas, os recursos resultam de um processo de cultivo e recolha

ou s�o de recolha.

19

A mais imediata forma de criar valor �e a satisfa�c~ao de necessidades b�asicas. As

necessidades mais b�asicas das pessoas s~ao, por esta ordem,

1. a seguran�ca e a paz,
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2. a alimenta�c~ao,

3. o vestu�ario

4. e a habita�c~ao.

Muito boa gente s�o percebe como a seguran�ca e a paz p�ublica est~ao em primeiro lugar

quando, devido a circunstâncias excepcionais, esta desaparece.

Menos b�asicas mas tamb�em importantes numa sociedade evoluida s~ao as necessidades

de educa�c~ao e sa�ude, de distrac�c~oes e divertimentos; e hoje, tamb�em, a necessidade de

privacidade (uma necessidade recente), de reconhecimento e de informa�c~ao.

Muitos neg�ocios de sucesso apenas tentam satisfazer as necessidades mais b�asicas.

20

Em certos casos a cria�c~ao de valor resultou da inova�c~ao; esta, por sua vez, foi o

resultado de uma pesquisa intencional. No s�eculo XIX, toda a gente atribuia grande valor

�a possibilidade de conversar com outras pessoas �a distância, de se deslocarem com maior

rapidez e seguran�ca ou ainda de se iluminarem na escurid~ao; e foi esse sentimento do valor

de certos produtos e servi�cos o que levou os inventores da �epoca a desenvolverem o comboio,

o tel�egrafo e o telefone, o autom�ovel, o avi~ao, a lâmpara electrica, o gramofone, as teleco-

munica�c~oes sem �os e tantos outros produtos e servi�cos que hoje utilizamos.

Em outros casos, por�em, o valor de um produto ou servi�co s�o foi compreendido muito

depois de j�a ter sido inventado; e o contr�ario tamb�em aconteceu: s~ao in�umeros os casos de

inven�c~oes supostas de grande valor, mas que depois ningu�em quer comprar: o telefone m�ovel

onde �e poss��vel ver a pessoa com quem estamos a falar �e talvez o exemplo mais t��pico. Todos

os �lmes de ciência-�c�c~ao mostram telefones desse tipo; mas hoje, sendo poss��vel usa-los,

veri�cou-se que muito pouca gente est�a interessada em que a sua imagem seja enviada junto

com a voz.

T��pico de hoje �e sobre-estimar a importância da inova�c~ao para os neg�ocios. N~ao nos

enganemos: inovar n~ao chega para vender. S�o a inova�c~ao onde as pessoas reconhe�cam valor

ter�a sucesso. A inova�c~ao, para o gestor, �e um meio. N~ao �e um �m.

21. Cadeia de valor. Para se criar valor �e preciso recolher recursos, transporta-los e,

em muitos casos, transforma-los. A manufactura de um simples pneu de autom�ovel requer

o cultivo de �arvores da borracha, a recolha do Latex nessas planta�c~oes, o seu transporte

para as f�abricas, a sua transforma�c~ao e �nalmente a distribui�c~ao do produto �nal, o pneu,

pelos potenciais interessados.
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Chama-se cadeia de valor ao conjunto de actividades que �e preciso executar, desde a

extrac�c~ao ou recolec�c~ao dos recursos mais prim�arios (os que n~ao sofreram ainda quaisquer

transforma�c~oes), at�e �a manufactura, distribui�c~ao, venda e manuten�c~ao de um dado produto

ou servi�co.

Ao longo da cadeia de valor, v~ao-se encontrando diferentes empresas, cada uma espe-

cializada na execu�c~ao de certas actividades. Uma empresa agr��cola cultiva as �arvores da

borracha e recolhe o Latex; outra, de transporte, leva esta mat�eria-prima para as f�abricas;

essas, por sua vez, produzem os pneus; e �nalmente as empresas comerciais levam-nos para

onde s~ao precisos e vendem-nos. Cada uma dessas empresas acrescenta valor ao produto

ou servi�co �nais.

22

Analisar a cadeia de valor de um produto ou servi�co �e determinar quais os elos dessa

cadeia onde se d�a maior cria�c~ao de valor. Vale a pena portanto estudar a empresa e o seu

funcionamento, mas sempre como um dos elos de uma cadeia mais vasta, a cadeia de valor.

E �e bom que nos coloquemos a�� onde se d�a o maior acrescento em valor (muitas vezes �e no

�nal da cadeia).

2.2 Os grandes objectivos empresariais

Vimos que nas empresas existe uma hierarquia de objectivos e no seu topo se encontra a

cria�c~ao de riqueza como �m. Quais ser~ao os objectivos que levam directamente �a riqueza?

Ser~ao eles diferentes segundo o tipo de neg�ocio, as �epocas ou as circunstâncias?

A este prop�osito, devemos distinguir duas situa�c~oes:

Quando uma nova empresa est�a a ser criada: enquanto a empresa est�a a ser posta de

p�e, os objectivos a atingir ser~ao naturalmente os que levam �a obten�c~ao dos recursos

necess�arios ao seu funcionamento e �a cria�c~ao de uma carteira de clientes.

Funcionamento em cruzeiro de uma empresa j�a criada: depois de uma empresa ter

sido criada e estar em funcionamento, os objectivos a atingir passam a ter uma raiz

comum.

Em cruzeiro, n~ao h�a raz~ao nenhuma para que os objectivos estrat�egicos sejam diferentes de

empresa para empresa ou para que mudem com o tempo. Os grandes objectivos que, ao

serem alcan�cados levam �a riqueza, s~ao apenas dois. S~ao eles as mais importantes dimens~oes

sobre as quais se de�nem os objectivos empresariais:
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Competitividade do produto ou servi�co: uma empresa precisa de de�nir qual o tipo de

cliente ao qual se dirige (o seu mercado), a forma de o conquistar e de que modo se ir�a

medir o progresso em direc�c~ao a esse objectivo. O crescimento da quota de mercado

�e muito usado para quanti�car a competitividade de um neg�ocio.

Retorno sobre o capital investido: n~ao basta ter obtido uma boa posi�c~ao no mercado.

�

E

preciso tamb�em mostrar capacidade para recompensar os investidores que cederam o

seu dinheiro (capital) e assim viabilizaram o neg�ocio. Caso esses investidores n~ao se

sintam recompensados pelo seu investimento, �e natural que abandonem o neg�ocio em

proveito de outros mais remuneradores. A medida que melhor avalia a competitividade

da empresa na cria�c~ao de valor para quem nela investiu �e o retorno anual que o

investimento proporciona.

Estas duas dimen~oes s~ao as mais importantes. Uma empresa que seja pouco competitiva

no mercado ou na remunera�c~ao do capital, acabar�a por desaparecer. Juntas, formam os

eixos da Matriz BCG, uma forma muito intuitiva e comum de diagnosticar um neg�ocio (ver

fotoc�opias e consultar fontes externas sobre este tema).

23

Por sua vez, a competitividade, nas duas formas enunciadas acima (do produto e do

retorno oferecido aos investidores), depende em boa medida das decis~oes que tenham sido

tomadas ao gerir o neg�ocio internamente. As seguintes dimens~oes s~ao talvez as mais usadas

para estabelecer objectivos da gest~ao:

Rendimento Interno da empresa. Ser�a necess�ario tomar decis~oes quanto �a forma orga-

nizacional e aos indicadores que ir~ao permitir avaliar a e�ciência interna da empresa

e de cada uma das suas actividades.

Infra-Estrutura. A empresa deve olhar �a sua volta e estudar quais as infra-estruturas de

que pode ou n~ao dispôr. Existem meios de transporte? A distribui�c~ao de electricidade

�e ��avel e de su�ciente potência? H�a agua por perto? Para onde escoar os esgotos?

As comunica�c~oes (telefone, Internet) est~ao asseguradas? E como resolver as carências

aqui detectadas?

Contexto e Ambiente. Uma organiza�c~ao tem ainda que de�nir a forma como se ir�a rela-

cionar com o contexto onde se insere, tanto nos aspectos simplesmente ecol�ogicos

(lixos, ruidos, poluentes, modi�ca�c~oes na topogra�a, etc.) como no relacionamento
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com as autoridades (locais, regionais, etc.), e ainda como se ir�a relacionar com os

sindicatos e outras associa�c~oes, os usos e costumes locais, etc.

As Pessoas. Finalmente, �e preciso decidir qual o modo funcional dentro do qual o sta� ir�a

dar o seu contributo para os objectivos da organiza�c~ao.

�

E claro que, para al�em destas dimens~oes que o gestor domina, existem todas as inuências

externas �a empresa e que o gestor ter�a tamb�em que \administrar" de alguma maneira, mas

sem poder domina-las. Disso falar-se-�a um pouco mais abaixo.

24

N~ao �e proveitoso de�nir objectivos de uma forma vaga, pouco concreta. Por isso, numa

empresa os objectivos s~ao mensuraveis ou, no m��nimo, foram objectivados ou encontram-se

estruturados (modelados em fun�c~ao de outros atributos que sejam mensur�aveis).

A busca de indicadores ou vari�aveis num�ericas simples, capazes de reectirem, com

a maior precis~ao poss��vel, a posi�c~ao de uma empresa face aos seus objectivos, tem sido

uma preocupa�c~ao comum, desde longa data. Embora alguns indicadores consigam de facto

quanti�car aspectos essenciais dos objectivos da empresa, existem �areas onde os indicadores

s�o capturam parte da realidade ou s~ao inuenciados por v�arios fen�omenos ao mesmo tempo,

tornando-se assim menos �uteis ou mesmo perigosos para quem neles deposita uma f�e cega.

2.3 For�cas externas �a empresa

A empresa n~ao vive isolada de inuências externas, as quais podem ser ben�e�cas ou podem,

pelo contr�ario, tornar o neg�ocio invi�avel. Assim, outra fonte de objectivos na empresa

considera as grandes for�cas externas com que ela tem de contar e a forma como se ir�a

adaptar a elas. As mais importantes dessas for�cas s~ao:

Macro-Economia. A taxa de ina�c~ao, de crescimento do produto, a produtividade e o

desemprego, entre muitas outras.

Finan�cas. Taxas de juro, de cambio, impostos, opini~ao do mercado de capitais e dos bancos

sobre a empresa e sobre o sectôr, etc.

Pol��tica. O partido no poder e a forma como a sua pol��tica social ou econ�omica afecta a

organiza�c~ao e o seu mercado. Os mass-media, os lobbies e seus custos.

Mercado. Tendências dos consumidores, canais de distribui�c~ao.
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Concorrência. Pre�cos, capacidade, taxa de crescimento, qualidade, canais de distribui�c~ao

e estrat�egia dos concorrentes. Facilidade �a entrada de novos concorrentes.

Tecnologias. Velocidade no avan�co da tecnologia, capaz de afectar as especi�ca�c~oes e o

pre�co dos produtos ou do processo de fabrico, da estrutura de custos.

Sociedade. Tipo e desenvolvimento, estrutura, educa�c~ao, civismo, qualidade de vida. A

existência ou n~ao de v��cios sociais generalizados como a hiper-burocracia, o nepotismo,

as m�a�as, outras formas de corrup�c~ao e seus custos.

Demogra�a. Mudan�cas no tamanho e na composi�c~ao et�aria da popula�c~ao.

Justi�ca e Legisla�c~ao. As leis e regulamentos existentes ou em estudo, que afectem directa

ou indirectamente as opera�c~oes da organiza�c~ao. A atitude das pessoas perante a

possibilidade de recorrerem a tribunal para resolverem os seus lit��gios, bem como a

credibilidade, custos e rapidez dos tribunais.

Mecanismos reguladores, monopoliza�c~ao do mercado. O relacionamento com os cor-

pos reguladores. A possibilidade ou n~ao de recurso a pr�aticas inaceit�aveis em econo-

mias mais evoluidas como o conluio para �xa�c~ao de pre�cos, ou o favorecimento por

parte do Estado (concess~oes).

Ecologia. Os efeitos das opera�c~oes no ambiente natural.

Estas for�cas n~ao actuam isoladamente. Por exemplo, certas mudan�cas na tecnologia usada

na produ�c~ao podem produzir efeitos ecol�ogicos desfavor�aveis, os quais s~ao por sua vez

capazes de desencadear reac�c~oes na sociedade. Esse facto levar�a, a seguir, a uma press~ao

pol��tica e a uma mudan�ca nos regulamentos ou legisla�c~ao, tendente a limitar os referidos

efeitos. Mas tal legisla�c~ao poder�a introduzir novas interac�c~oes e pode levar mesmo a um

desequil��brio no mercado.

2.4 Complexidade e dinamismo das for�cas externas

Se algumas das for�cas referidas acima se inuenciam mutuamente, ent~ao o ambiente em que

uma empresa se move �e complexo (possui muitas dimens~oes com inter-ac�c~oes entre elas) e

dinâmico (est�a em muta�c~ao). Tal muta�c~ao e inter-dependência traz consigo, quer as novas

oportunidades de neg�ocio, quer os riscos e amea�cas �a viabilidade da empresa.
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O gestor que disponha de informa�c~ao sobre a evolu�c~ao futura destas for�cas estar�a numa

posi�c~ao de vantagem face �a concorrência. Por�em, nem sempre �e f�acil a sua previs~ao ou

mesmo a descoberta de indicadores que reictam �elmente a evolu�c~ao isolada de cada uma

delas.

25. Sensibilidade e robustez a for�cas externas. O grau com que cada empresa �e afec-

tada pelas for�cas referidas acima chama-se sensibilidade. Existem empresas muito sens��veis

�a ina�c~ao ou pouco sens��veis a mudan�cas na taxa de câmbio. O oposto da sensibilidade

chama-se robustez.

Certo tipo de empresas s~ao mais vulner�aveis do que outras a aumentos nas taxas de

câmbio porque importam muitas mat�erias-primas de fora da Europa mas vendem s�o na

Europa. Outras ser~ao robustas face a tais varia�c~oes. Alguns neg�ocios dependem de um

clima pol��tico favor�avel porque, eles pr�oprios ou os seus clientes, recebem subs��dios do

Estado ou licen�cas para operarem sem concorrência. Outros, pelo contr�ario, s~ao bastante

independentes da pol��tica e dos favores do Estado. Em Portugal, por exemplo, empresas

como a Brisa, a Mota-Engil, a Galp, a EDP, CP, Carris, Metro, Trans-Tejo e v�arias outras,

deixariam simplesmente de existir se lhes fossem retirados os contratos de concess~ao em que

os seus neg�ocios se apoiam.

H�a empresas pouco, ou muito, sens��veis �a rapidez das mudan�cas tecnol�ogicas; certas

empresas recorrem habitualmente a empr�estimos, �cando assim mais expostas a aumentos

nas taxas de juro; outras, para crescerem depressa, carecem de aumentar o seu capital e

tornam-se portanto muito sens��veis �a sua cota�c~ao junto dos investidores.

H�a sectores, como a constru�c~ao civil, que têm que reservar recursos para satisfazerem

a hiper-burocracia e a corrup�c~ao a ela associada. Existem empresas que s�o s~ao viaveis em

regime de concess~ao (monop�olio) e h�a muitas outras cujas altas margens ou remunera�c~ao

do capital mostram os efeitos de uma concorrência domesticada, fruto do conluio entre os

concorrentes no sentido de combinarem entre si os pre�cos de venda, as taxas ou spreads), o

pre�co a pagar pelas mat�erias-primas e outros. Sem esse conluio, tais neg�ocios n~ao seriam

t~ao competitivos. Em Portugal, �e o caso das distribuidoras de gasolina, dos Bancos, das

Seguradoras e de muitas outras.

26. Empresa precavida ou empresa ex��vel? A resposta que os gestores d~ao �a

complexidade e dinamismo das for�cas externas �e tradicionalmente de dois tipos: perante
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tudo o que �e previs��vel, o gestor precavê-se; e para fazer face ao imprevis��vel, ele mant�em a

sua empresa o mais ex��vel que consiga, especialmente no que respeita a for�cas �as quais a

empresa seja sens��vel.

27

O futuro �e incerto. Mas as empresas sabem que, ao terem que lidar com a incerteza

do futuro, est~ao expostas a dois tipos muito diferentes de acontecimentos:

Previs��veis, ou aqueles que se podem deduzir atrav�es da observa�c~ao do passado; e os

Imprevis��veis, que sempre apanhar~ao as empresas de surpresa pois n~ao �e poss��vel prevê-los

de modo nenhum.

Como precaver-se? Ver-se-�a no pr�oximo ano que �e precisamente a informa�c~ao o recurso de

que uma organiza�c~ao precisa para ser capaz de aprender com o passado e de se precaver a

tempo contra mudan�cas previs��veis.

A empresa precavida, aquela que �e capaz de aprender, consegue enfrentar com sucesso a

muta�c~ao do ambiente, tirando partido das novas situa�c~oes positivas e revertendo o sentido

das que poderiam ser negativas, especialmente no que respeita a for�cas �as quais ela seja

mais sens��vel.

28

Mas precaver-se n~ao chega. O gestor realista reconhece que n~ao �e su�ciente que a sua

empresa seja capaz de responder aos problemas comuns ou previs��veis. O gestor realista

sabe que a sua empresa tamb�em precisa de ser su�cientemente ex��vel para responder aos

imprevis��veis. A exibilidade �e o que mais ajuda a superar um imprevisto. Em muitos casos

�e a �unica ajuda.

A �gura 5 sistematiza a rela�c~ao entre os dois tipos de acontecimentos referidos acima

(previs��veis e imprevis��veis) e a resposta da empresa. A vulnerabilidade de uma empresa

ao imprevisto �e portanto inversamnte proporcional �a sua exibilidade, entendida como ca-

pacidade de adapta�c~ao perante factos que n~ao foram previstos por ningu�em.
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A esquerda, esquema representando as respostas da empresa perante factos pre-

vis��veis e imprevis��veis.

�

A direita, a rela�c~ao entre exibilidade e vulnerabilidade de uma

empresa a factos imprevis��veis.
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Cap��tulo 3

A Empresa como Sistema

Existem muitas formas de ver uma organiza�c~ao. O modelo funcional, por exemplo, evidencia

a hierarquia de responsabilidades. Aqueles que desejarem entender a empresa como um

processo de cria�c~ao de valor, devem usar formas de ver que evidenciem os objectivos das

empresas e os processos que levam �a sua consecu�c~ao. Da�� o interesse em estudar o modelo

sist�emico da empresa.

29

Chama-se teoria dos sistemas a um m�etodo de an�alise de problemas e de desenvolvi-

mento de modelos baseado no facto de que muitas realidades e situa�c~oes �cam razoavelmente

bem descritas como sendo compostas de três partes independentes:

� Tudo o que �e absorvido ou que entra (os inputs),

� tudo o que sai ou �e distribuido (os outputs),

� o procedimento a que se submete aquilo que entrou ou foi absorvido, de modo a

obter-se aquilo que sai ou �e distribuido.

30

A no�c~ao de sistema �e muito geral. Qualquer situa�c~ao onde determinados recursos

sejam absorvidos e transformados para produzir outros, poderia ser descrita pelo modelo

dos sistemas. Por�em, note-se que, em sentido estricto, costuma exigir-se, para al�em da

divis~ao acima, que o processo ou transforma�c~ao levada a cabo por um sistema possa ser

estudado independentemente do input.

31

Chama-se vis~ao sist�emica �a interpreta�c~ao da realidade em termos de sistemas. A vis~ao

sist�emica �e pr�opria dos engenheiros de \software", dos analistas de sistemas e de todas as
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pro�ss~oes a quem �e exigida a capacidade para identi�car inputs e processos necess�arios para

atingir os outputs desejados. Os gestores devem possuir tal capacidade.

S~ao in�umeros os problemas aos quais a vis~ao sist�emica se aplica ou se ajusta natural-

mente. Uma fun�c~ao z = f(x; y) que, perante determinados valores de x e y, produz um

certo z, �e um sistema onde x e y s~ao os inputs, z �e o output, e f o processo. O trânsito

que entra e sai de uma cidade pode ser estudado como um sistema, bem como a educa�c~ao

ou o treino, a assimila�c~ao dos alimentos, o comportamento do consumidor e muitas, muitas

outras realidades.

32

A palavra sistema n~ao tem necessariamente a ver com computadores. Os computadores

podem ser estudados usando o ponto de vista dos sistemas, pois contêm os três elementos

l�ogicos referidos; mas existem muitas outras realidades que tamb�em podem ser modeladas

como sistemas. Pela mesma raz~ao, os sistemas de Informa�c~ao, um tipo espec���co de sistema,

nem sequer requerem a considera�c~ao de uma determinada tecnologia para serem estudados.

33

Como m�etodo de an�alise, a modela�c~ao de determinadas realidades como sistemas

tem grandes vantagens quando aplicado ao estudo dos problemas t�acticos e operacionais da

empresa. Foi este modo de ver o seguido at�e aqui. A raz~ao pela qual a teoria dos sistemas

�e t~ao usada nos estudos empresariais tem a ver com

� a estreita liga�c~ao entre sistemas e objectivos: um sistema aponta sempre para um

objectivo; e com

� o facto de esta an�alise ser capaz de mostrar com clareza as liga�c~oes existentes entre

as diversas actividades de uma organiza�c~ao.

Nenhuma empresa pode permitir que uma das suas actividades funcione separada daquelas

outras a que deve estar ligada; e t~aopouco pode permitir que se desentenda dos objectivos

a atingir.

34

A an�alise e o planeamento organizacional baseados em sistemas produz uma vis~ao da

organiza�c~ao onde estas liga�c~oes �cam em evidência. O resultado �e um mapa ou esquema

organizativo onde aquilo que �e mais dif��cil de conseguir, a correcta liga�c~ao das actividades,

em ordem aos seus �ns, �e real�cado sob a forma de inputs e outputs que se ligam uns com os

outros. Este mapa, uma vez construido, ir�a permitir:

1. Compreender melhor uma situa�c~ao, ao ser poss��vel ter dela e de tudo o que para ela

contribui, uma vis~ao estruturada.
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2. Identi�car os elementos e inuências mais relevantes por meio de an�alises c�tibus-

paribus (onde se faz variar um atributo de cada vez e se observa como o resultado

vai variando) ou m�etodos de simula�c~ao (onde se geram ao acaso muitas situa�c~oes

veros��meis e depois se observa o resultado medio e os extremos).

3. Identi�car as intera�c~oes das actividades umas com outras, por meio do estudo das

correla�c~oes entre inputs e outputs.

4. Dividir um problema em sub-problemas, um sistema em sub-sistemas, e assim ser-se

capaz de o enfrentar por partes sem perder a capacidade para o reconstruir depois.

A �ultima das vant�agens acima �e a que torna mais atractiva a an�alise baseada em siste-

mas. Ela representa, tanto o seu ponto mais forte, como o mais vulner�avel a certas cr��ticas

recentes.

35

Mas n~ao deve considerar-se a an�alise baseada em sistemas como uma panaceia,

aplic�avel a todo o tipo de problemas e situa�c~oes. De facto,

� s�o quando interessar real�car as liga�c~oes acima de tudo o resto, ter�a este m�etodo van-

tagem sobre outros poss��veis. Al�em disso,

� nunca se deve esquecer a mencionada hip�otese da independência do processo em

rela�c~ao aos inputs. Quando esta n~ao se veri�ca nem sequer aproximadamente, a

abord�agem sist�emica torna-se enganosa.

3.1 Vis~ao sist�emica da empresa

Uma empresa tamb�em pode ser vista como um sistema onde o processo (prim�ario) trans-

forma os inputs (recurasos) em outputs (produtos ou servi�cos).

O primeiro passo no estudo da empresa como sistema consiste na decomposi�c~ao j�a

enunciada: perante a situa�c~ao ou actividade em estudo, ir-se-�a primeiro decompô-la nos

três elementos j�a vistos:

Os Input. S~ao os recursos absorvidos pela empresa. Eles podem ser trabalho, informa�c~ao,

materiais, dinheiro, energia, ou outras entidades mais abstractas. Os recursos podem

porvir de uma ou v�arias fontes. Podem uir de uma forma cont��nua ou discreta, ou

mesmo serem acontecimentos eventuais.
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Figura 6: Um sistema e os seus três elementos.

O Processo. Como resposta aos inputs, tem lugar uma certa forma de actividade den-

tro do sistema. Na empresa, actividades t��picas seriam o registo, a armazenagem a

maquina�c~ao, assemblagem, o c�alculo, a transmiss~ao, etc. A abordagem usada pela

teoria dos sistemas exige que o processo seja algo de est�avel e concreto, de modo que,

perante os mesmos inputs, os mesmos outputs sejam obtidos.

Os Outputs. Uma vez completado o processo, o sistema produz, de dentro para fora, um

conjunto de produtos acabados ou servi�cos, res��duos, informa�c~ao e dinheiro. Outros

sistemas a ele ligados ir~ao receber tais outputs como seus inputs.

Ainda �e costume considerar, na teoria dos sistemas, um quarto elemento designado por

ambiente. Em certos casos pode ser enganador separar o ambiente dos inputs e outputs;

noutros, porêm, a ideia de ambiente pode facilitar a de�ni�c~ao e estudo dos sistemas.

36

O ambiente representa o contexto ou framework dentro do qual um sistema est�a imerso.

Em certos casos, por exemplo, nos sistemas ecol�ogicos, �e interessante considerar um sistema

como isolado, recebendo todos os seus inputs do ambiente e entregando ao mesmo ambiente

todos os seus outputs. Em outras situa�c~oes, a considera�c~ao de um ambiente torna-se �util

para referir aquilo que v�arios sistemas partilham, tanto como inputs como outputs. Assim,

no caso dos sistemas de informa�c~ao baseados em computadores, �e costume referirmo-nos �as

tecnologias (tanto hardware como software, tanto protocolos como conven�c~oes ou standards)

capazes de servirem de ponte entre v�arios sistemas, como sendo \o ambiente" desses siste-

mas.
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3.2 O processo de Valor Acrescentado

No seu interior, a organiza�c~ao comp~oe-se de uma infrastrutura sobre a qual se realizam

actividades. Existem portanto cinco componentes neste modelo sist�emico da organiza�c~ao:

1. Os recursos que a organiza�c~ao absorve.

2. As actividades que realiza e que lhe s~ao pr�oprias.

3. A infrastrutura sobre a qual funciona.

4. As ferramentas e as t�ecnicas que transformam os recursos.

5. Os recursos que s~ao produzidos: O produto acabado, servi�cos, os meios libertos, os

sal�arios, dividendos, etc.

O papel do gestor �e o de integrar estes elementos de modo a conseguir que os objectivos da

organiza�c~ao sejam atingidos.

37

Numa empresa, os cinco componentes referidos acima constituem um processo de valor

acrescentado: os recursos absorvidos s~ao integrados e transformados, originando produtos

mais valiosos (isto �e, produtos que o mercado est�a disposto a pagar mais caro do que

pagaria pelas partes separadamente). Este acrescento em valor ter�a que ser su�ciente para

recompensar os donos da empresa pelo investimento efectuado e os outros intervenientes.

O processo de valor acrescentado ter�a que ser e�ciente de modo a criar riqueza.

38

Os principais tipos de recursos absorvidos por uma organiza�c~ao s~ao os seguintes

Capital.

�

E o recurso por excelência porque permite a obten�c~ao de todos os outros. Uma

organiza�c~ao precisar�a, n~ao apenas do capital inicial necess�ario �a aquisi�c~ao do imobi-

lizado, (investimento em terrenos, edif��cios, maquinarias, viaturas), mas tamb�em do

dinheiro necess�ario ao sustento dessas opera�c~oes, o investimento em fundo de maneio.

Pessoas. Fornecem os conhecimentos, habilidades e experiência necess�arios ao processo de

valor acrescentado. Este recurso �e o mais dif��cil de obter e de gerir com e�ciência.

Mat�erias primas ou mercadorias e servi�cos. S~ao os recursos b�asicos que uma organi-

za�c~ao absorve e transforma. Alguns destes, como a energia, os materiais, s~ao usados

directamente no processo. Outros, como facilidades de transporte, cantinas, acon-

selhamento e auditoria, têm uma contribui�c~ao menos directa. Procedem de outras

organiza�c~oes ou da pr�opria.
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Informa�c~ao. No contexto em que estamos, este recurso refere-se apenas a dados sobre o

que �e exterior �a organiza�c~ao e sobre os três outros tipos de recursos descritos acima.

Por exemplo, uma empresa precisar�a de ter informa�c~ao referente a fontes de capital

e seus custos; a disponibilidade de pessoas com certas habilita�c~oes e os custos do seu

recrutamento e reten�c~ao; as fontes alternativas onde se podem obter certos materiais

e servi�cos, seus m�eritos em termos de qualidade, custo, facilidades de entrega, etc.

39

As actividades de uma organiza�c~ao pertencem a um dos seguintes tipos:

Prim�arias: as que criam directamente valor, como a assemblagem, a pintura, ou, no caso

dos transportes, o acto de transportar.

de Suporte: as que n~ao criam valor directamente mas s~ao necess�arias.

�

E o caso da conta-

bilidade, da gest~ao, do controlo.

As actividaders prim�arias est~ao directamente ligadas �a transforma�c~ao ou processo e incluem

geralmente as seguintes etapas:

Log��stica de Entrada. As compras, o recepcionamento, o controlo de qualidade, arma-

zenagem, a aquisi�c~ao de servi�cos.

Opera�c~oes. Todas as actividades de transforma�c~ao de recursos dentro do processo de

acrescentamento do valor.

Marketing e Vendas. Pesquiza de mercados, promo�c~ao, venda.

Log��stica de Saida e Externa. Controlo de qualidade do produto, sua armazenagem,

distribui�c~ao, instala�c~ao.

Servi�co. Cumprimento de compromissos decorrentes da venda, como manuten�c~ao, treino,

substitui�c~ao, etc. Costuma dizer-se service).

40

O signi�cado do termo log��stica usado acima tem a ver com a tarefa de colocar

os recursos a�� onde devem ser utilizados. Como muitos dos termos usados em Gest~ao de

Empresas, a sua or��gem �e militar.

41

As actividades de suporte s~ao aquelas n~ao directamente dirigidas ao processo mas

que facilitam e apoiam as actividades prim�arias. Podem descrever-se como pertencendo a

quatro grandes tipos
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Procura de Recursos. O desenvolvimento de pol��ticas, processos e a obten�c~ao de conhe-

cimentos tendentes a facilitar a aquisi�c~ao de recursos, tanto materiais e servi�cos como

capital e pessoas. Costuma dizer-se procurement. A pol��tica de fornecedores �e um

exemplo importante desta actividade.

Desenvolvimento da Tecnologia. A pesquiza, desenvolvimento e desenho de novos pro-

cessos e produtos.

Gest~ao dos Recursos Humanos. O desenvolvimento de pol��ticas e processos para o

treino, gest~ao e controlo das pessoas dentro da organiza�c~ao.

Infrastrutura Organizacional. A prepara�c~ao de planos estrat�egicos e pol��ticas da em-

presa com vistas �a obten�c~ao dos objectivos da organiza�c~ao. A implementa�c~ao das

necess�arias estruturas organizacionais e sistemas de planeamento e controlo, a tomada

de decis~oes.

Deve reconhecer-se que as actividades de suporte, apesar de n~ao serem prim�arias em termos

de acrescento de valor, contribuem decisivamente para a consecu�c~ao dos objectivos das or-

ganiza�c~oes. S~ao tamb�em conhecidas pelo nome de actividades de infrastrutura. O seu custo

nunca dever�a ser elevado ao ponto de comprometer a rendibilidade da empresa.

42

As ferramentas e as t�ecnicas que transformam os recursos s~ao geralmente formas

repetitivas, como a assemblagem de pe�cas numa linha de fabrico, o controlo de qualidade

e a armazenagem. Mas tamb�em podem ser pouco rotineiras, exigindo a tomada de novas

decis~oes, como no caso da determina�c~ao de um pre�co de venda. A qualidade da informa�c~ao

dispon��vel �e sempre essencial ao processo de valor acrescentado.

43

Os recursos libertos por uma organiza�c~ao (produtos, servi�cos, dinheiro) encontram

quatro grandes grupos de recipientes

Os Clientes, que compram os produtos acabados e servi�cos e que deles disfrutam.

Os Donos ou Accionistas, que recebem o pr�emio devido ao investimento que realizaram

(dividendos).

Os Empregados, que recebem os sal�arios.

O Estado e a sociedade, quer directamente atraves da cobran�ca de impostos, quer indi-

rectamente atraves do aumento em riqueza ou da obten�c~ao de outros bens.
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Figura 7: As actividades de uma organiza�c~ao.

A �gura 7 (p�agina 28) ilustra o que foi dito at�e aqui sobre as actividades de uma empresa

e o processo de valor acrescentado. Pode sem d�uvida descrever-se uma empresa de muitas

maneiras. Aquela que a �gura 7 ilustra �e apenas uma de entre elas e ilustra, como referido,

a sua vis~ao sist�emica.

3.3 An�alise e medi�c~ao do valor acrescentado

Outra vantagem de descrever a empresa como uma entidade que absorve recursos, trans-

forma-os e, como resultado, produz outros recursos, �e o facto de esta vis~ao, ao evidenciar

a cria�c~ao de valor, permitir a identi�ca�c~ao das tarefas que criam muito ou pouco valor. A

vis~ao sist�emica mostra o neg�ocio como um problema de cria�c~ao de valor, focando assim a

aten�c~ao do gestor no seu principal objectivo.

Considerando, por exemplo, o n��vel operacional, temos uma colec�c~ao de recursos j�a

dispon��veis e o objectivo �e o produto ou servi�co que leva os clientes a fazerem sacrif��cios

para dele auferirem. O gap entre estas duas situa�c~oes �e transposto por meio de um conjunto

de tarefas a que se chama processo prim�ario ou de valor acrescentado.

Os recursos absorvidos s~ao integrados e transformados, originando produtos ou servi�cos

mais valiosos, isto �e, produtos ou servi�cos que o cliente est�a disposto a pagar mais caro do

que pagaria, separadamente, pelos recursos que lhe d~ao or��gem. Este acrescento em valor

ter�a que ser su�ciente para recompensar os donos da empresa (detentores do capital) pelo

investimento efectuado, os trabalhadores pelo seu esfor�co e toda a sociedade (Estado) pelos
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Figura 8: S�o na empresa industrial encontramos as três grandes partes ou conjuntos de

tarefas t��picos do processo prim�ario.

servi�cos que presta e tamb�em para a prossecu�c~ao do bem comum (solidariedade, promo�c~ao

da igualdade). Vê-se pois que o processo de valor acrescentado ter�a que ser e�ciente na

cria�c~ao de riqueza de modo a conseguir atingir todos estes objectivos.

44

O paradigma utilizado aqui �e a empresa industrial pois �e nela que se encontram

todas as três grandes partes em que se dividem as tarefas do processo prim�ario: log��stica

de entrada, produ�c~ao e log��stica de saida.

Como a �gura 8 ilustra, no com�ercio s�o se encontram as duas log��sticas (n~ao h�a produ�c~ao

pois n~ao se faz transforma�c~ao de materiais) enquanto que as empresas de servi�cos quase s�o

têm produ�c~ao (as duas log��sticas encontram-se, em geral, mal de�nidas por serem insepar-

aveis da produ�c~ao).

Assim, a discuss~ao em torno da ind�ustria ser�a a mais completa e geral. Para mais,

embora os exemplos dados se re�ram �a empresa industrial, a maioria dos conceitos aplicam-

se tamb�em ao com�ercio e a empresas de servi�cos.

45

O �m de uma empresa �e a cria�c~ao de valor. Mas quando e como �e que uma empresa cria

valor? Agora j�a se pode adiantar uma resposta mais concreta a esta importante quest~ao:

haver�a cria�c~ao de valor quando o valor de todos os recursos absorvidos �e inferior ao valor

total dos recursos libertos. O valor que os clientes atribuem ao produto ou servi�co (o

dinheiro que pagam por ele) deve chegar para cobrir os custos com os recursos de entrada

e mais os dividendos, sal�arios e impostos.

De notar que os custos com o uso do capital (juros ou custos de oportunidade) e o dos
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outros recursos, devem ser contabilizados usando a mesma l�ogica no horizonte temporal. Se

um pr�emio �e, por exemplo, um dividendo anual, os respectivos custos devem ser expressos

em custos anuais da oportunidade do uso do capital. Mas quando no input foi considerado

o capital pr�oprio, n~ao os seus custos anuais, ent~ao o output correspondente dever�a tamb�em

ser um stock, por exemplo o valor actual de todos os dividendos esperados no futuro.

46. Tarefas extra-opera�c~oes com valor acrescentado. Chamam-se opera�c~oes �as

tarefas que contribuem directamente para criar valor mas com a ressalva de que devem ser

pr�oprias do neg�ocio (devem fazer parte do processo prim�ario).

Podem existir tarefas capazes de criar directamente valor, mas que n~ao fazem parte do

processo prim�ario. Se, por exemplo, um comerciante do s�eculo XVI transporta especiarias

das Indias Orientais para Amsterd~ao, ent~ao esse transporte �e o seu neg�ocio e as opera�c~oes

ser~ao as actividades prim�arias que ele executa: ir buscar especiarias e depois vende-las. O

facto de, ocasionalmente, ele tamb�em ganhar alguns tost~oes com a pilhagem de gale~oes Es-

panhois ou naus Portuguesas (uma actividade onde se cria valor), n~ao nos autoriza a chamar

\opera�c~oes" a tais pilhagens. J�a no neg�ocio ou pro�ss~ao de pirata, as opera�c~oes seriam as

pilhagens ao passo que o ocasional com�ercio em especiarias n~ao deveria ser designado de

opera�c~oes.

A distin�c~ao entre opera�c~oes e outras tarefas de valor acrescentado �e importante j�a que

um ganho ou uma perda extraordin�arios, mas que sejam reconhecidos ou reportados como

sendo ganhos ou perdas operacionais, ir~ao inevitavelmente conduzir a uma vis~ao distorcida

do neg�ocio e das suas potencialidades para gerar riqueza.

3.4 Hierarquia empresarial

Quando um sistema se comp~oe de partes que s~ao, elas pr�oprias, sistemas, �e costume designar

essas partes por sub-sistemas e a forma como elas se articulam por hierarquia. Note-se que

o termo \hierarquia" tem um sentido muito preciso e designa aquela forma de organiza�c~ao

onde se pode distinguir a raiz e o tronco, os ramos, os galhos e as folhas �nais.

Para que a hierarquia dos sistemas o seja no seu sentido mais estricto, n~ao bastaria

a considera�c~ao de sub-sistemas como parte de sistemas. Seria tamb�em preciso que esses

sub-sistemas estivessem organizados em sistemas como os galhos de um tronco comum.

Portanto, deve tomar-se o uso do termo \hierarquia" na teoria dos sistemas, como uma
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concess~ao ao que �e costume, n~ao como a designa�c~ao correcta.

47

As organiza�c~oes tamb�em fazem parte de sistemas mais abrangentes (como o sistema

econ�omico de um pa��s ou regi~ao).

Aqui, interessa considerar a hierarquia que se pode geralmente observar nos grandes

neg�ocios de recorte cl�assico. Nesta �optica, s~ao f�aceis de identi�car seis n��veis hier�arquicos:

1. A Corpora�c~ao, que engloba v�arios neg�ocios e suas liga�c~oes. A este n��vel, as liga�c~oes

mais importantes s~ao de tipo �nanceiro (quem controla quem) e as que resultam de

trocas de informa�c~ao e tecnologias.

2. O Neg�ocio, onde se podem encontrar v�arias empresas associadas para a obten�c~ao de

objectivos semelhantes e pertencendo a uma mesma corpora�c~ao.

3. As Empresas ou unidades.

4. As Fun�c~oes dentro de uma empresa, por exemplo, a produ�c~ao, a log��stica, etc, vistas

como modos de articula�c~ao de actividades prim�arias.

5. Os Departamentos, outra forma poss��vel de articular actividades dentro de uma em-

presa, mais orientada para actividades de suporte ou para o fornecimento de servi�cos.

6. As Actividades e dentro delas as tarefas, com relevo para as Opera�c~oes, pr�oprias de

cada neg�ocio.

Pode representar-se esta hierarquia como uma pirâmide onde o topo corresponde �a cor-

pora�c~ao e na base est~ao as opera�c~oes. Por�em, este modo de ver a articula�c~ao dos sistemas

�e enganador ou, pelo menos, de recorte demasiado cl�assico, n~ao correspondendo a certas

formas de organiza�c~ao hoje frequentes.

48. Integra�c~ao vertical e horizontal. Quando uma corpora�c~ao tem v�arias empre-

sas da mesma cadeia de valor, diz-se que essa corpora�c~ao est�a integrada verticalmente. O

exemplo t��pico s~ao as grandes petrol��feras como a BP, onde tudo, desde a extrac�c~ao do

petr�oleo �a distribui�c~ao e venda ao p�ublico �e da mesma empresa. Outras corpora�c~oes procu-

ram antes um tipo horizontal de integra�c~ao, com neg�ocios a�ns ou complementares. A Sony

(electr�onica e \media"), a Mitsubishi (autom�oveis, motores, electricidade dom�estica e in-

dustrial), a Volvo (autom�oveis, cami~oes, material pesado, maquinaria industrial) s~ao alguns

exemplos.
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49

As grandes corpora�c~oes, tamb�em conhecidas como \conglomerados" e \holdings", j�a

tiveram a sua �epoca. Embora ainda subsistam algumas, especialmente nos pa��ses de maior

tradi�c~ao de intervencionismo estatal, elas s~ao geralmente consideradas como pouco e�cientes

e desnecess�arias. Em Portugal, a Galp e a PT podem considerar-se como \holdings" de

alguma dimens~ao.
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Cap��tulo 4

Dados e Informa�c~ao

As empresas criam riqueza atrav�es de um processo de valor acrescentado onde certos recursos

s~ao transformados e depois postos �a disposi�c~ao de potenciais clientes. Para criar riqueza, s~ao

portanto necess�arias actividades, uma infrastrutura, ferramentas, t�ecnicas e conhecimentos.

Mas s~ao ainda mais necess�arias liga�c~oes entre cada actividade. Essas liga�c~oes estabelecem-se

com informa�c~ao.

4.1 Informa�c~ao e seu Papel na Empresa

50

Chama-se informa�c~ao ao dado capaz de remover incerteza. Um departamento de vendas,

ao fornecer dados referentes �a procura presente ou futura de um produto, ajuda a tomar

decis~oes sobre quais as quantidades a produzir, materia-prima a comprar, quantos empre-

gados dever~ao ser contratados ou dispensados, pre�co de venda e outras. O conhecimento

das probabilidades de que essa procura venha a ser alta, m�edia ou baixa, poder�a constituir

informa�c~ao pois remove incerteza e assim ajuda os gestores a tomarem decis~oes.

Os termos dados e informa�c~ao aparecem frequentemente misturados na terminologia de

Gest~ao. H�a por�em uma diferen�ca capital entre eles e para compreende-la melhor convir�a

introduzir alguns conceitos complementares.

51. Tipos de Dados na Empresa. O termo dado aplica-se a um dom��nio vasto de

factos, medidas, opini~oes ou juizos, registos, etc., que se possam obter dentro e fora das

organiza�c~oes. Os dados s~ao a mat�eria prima da informa�c~ao, isto �e, eles contêm aquilo que

o gestor precisa de saber mas ser�a preciso trabalhar sobre esses dados (aplicar um dado
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processamento) para que essa informa�c~ao se torne evidente.

52

Na �optica do gestor interessa mais considerar, antes do mais, os diferentes n��veis de

facilidade com que os dados est~ao dispon��veis. Assim, conv�em distinguir em primeiro lugar

Dados Potenciais, os que uma organiza�c~ao poderia obter, pelo menos em teoria, mas de

que n~ao disp~oe. Os factores que limitam o uso desta base de dados potencial s~ao

geralmente

� o desconhecimento de onde ou como se obtêm;

� problemas t�ecnicos a superar para obte-los;

� o custo desses dados, quando supera o seu valor para a empresa.

Dados Existentes. Apesar de existirem, nem todos os dados podem ser usados com

proveito por parte das organiza�c~oes. Em certas aplica�c~oes, um uso rent�avel exigiria

que os dados estivessem gravados na mem�oria de computadores, e obedecendo a um

dado formato. Os �ultimos duzentos n�umeros de um suplemento econ�omico podem

conter dados muito importantes para o neg�ocio que uma empresa est�a a estudar.

Mas, antes de se basear nesses dados, ela ir�a precisar de procura-los, organiza-los em

�cheiros e trat�a-los estatisticamente num computador. Assim, convir�a considerar os

dados existentes como n~ao dispon��veis imediatamente, ou como dispon��veis.

A divis~ao acima j�a aponta para o processo de convers~ao dos dados em informa�c~ao,

pois o primeiro passo a dar quando se pretende transformar um dado em algo �util,

capaz de remover, total ou parcialmente, a incerteza existente, �e a sua transforma�c~ao

em dados dispon��veis.

53

Os dados tamb�em se podem considerar como mais ou menos dispon��veis, segundo o

suporte onde se encontram. Assim, interessa ter presente os seguintes n��veis de disponibili-

dade

Subjectivo, os que se encontram apenas na cabe�ca das pessoas, quer sob a forma de

conhecimentos intuitivos, quer sob formas mais objectiv�aveis.

Objectivos, tratamento n~ao-autom�atico, como a escrita, o desenho, esquemas, in-

stru�c~oes e tudo o que se pode medir mas n~ao se encontra organizado e gravado em

suportes.
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Dados objectivos, tratamento autom�atico, como os dados j�a gravados em suportes

magn�eticos ou �opticos, permitindo a sua consulta e tratamento sem necessidade de

processamentos morosos.

Note-se que o facto de certos dados se encontrarem \metidos no computador" n~ao garante

que o seu tratamento se possa efectuar automaticamente. Uma imagem de uma pe�ca ou de

um edif��cio n~ao permite sen~ao a sua duplica�c~ao e distribui�c~ao. Para que uma imagem seja

process�avel �e necess�ario que as entidades que a comp~oem tenham sido preservadas.

54

No interior de uma organiza�c~ao, os dados mais relevantes s~ao os que estabelecem as

liga�c~oes entre os elementos da sua estrutura. Eis alguns exemplos t��picos: quantidade de

pe�cas vendidas durante os �ultimos meses; existencias; per�l de cada empregado; previs~oes

de procura; colec�c~oes de resultados de testes de qualidade feitos a fornecedores; previs~ao de

necessidade de fundos; etc.

As liga�c~oes mais �obvias dentro de uma empresa s~ao as que se d~ao no interior das ac-

tividades prim�arias no sentido contr�ario ao do processo: Os departamentos de Marketing e

Vendas precisam de fornecer �a Produ�c~ao e �a Log��stica Interna informa�c~ao que lhes permi-

tam fazer encomendas e produzir. O Service envia informa�c~ao para todo o processo que o

antecede, especialmente para o Controlo de Qualidade (uma parte da Log��stica Interna) e

para as Vendas.

Existem tamb�em liga�c~oes muito �obvias entre as actividades de suporte e as prim�arias.

Por exemplo, os desenvolvimentos tecnol�ogicos devem ser implementados no processo. Por

�ultimo, existem liga�c~oes dentro das actividades de suporte: os mesmos desenvolvimentos

tecnol�ogicos ter~ao geralmente implica�c~oes para a gest~ao dos recursos humanos da empresa.

55. Fluxo de Dados e Liga�c~oes. A descri�c~ao feita na introdu�c~ao mostra a empresa

como um conjunto de actividades, cada uma ligada a determinadas outras, de modo a

constituirem um processo de valor acrescentado capaz de atingir certos objectivos. Este

modo de ver a empresa �e particularmente valioso para o desenvolvimento dos seus sistemas

de informa�c~ao. De facto, esses sistemas n~ao s~ao mais do que o suporte que fornece dados e

canais de liga�c~ao dentro da empresa e entre a empresa e o exterior.

A �gura 9 �e um exemplo. Nela, aparecem algumas das mais �obvias liga�c~oes existentes

nas organiza�c~oes e os sistemas de informa�c~ao que as suportam. Os sistemas denominados

\Stocks", \Vendas", etc, sobrepoem-se a outras tantas actividades, s~ao o recept�aculo dos

seus dados e fornecem os canais que as ligam a outras.
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Figura 9: Os sistemas de informa�c~ao sobrepoem-se �as actividades e ligam-nas entre si. O

uxo de informa�c~ao mais �obvio na empresa �e o que corre no sentido contr�ario ao do processo.
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Em geral, vale a pena ter presente que

� Cada uma das actividades prim�arias e de suporte de uma empresa dever�a desenvolver o

seu pr�oprio sistema de informa�c~ao. Este sistema ser�a feito para suportar as opera�c~oes

dessa actividade e para a ligar com outras.

� Dentro de cada um destes sistemas poder~ao existir sub-sistemas.

� Certos sub-sistemas de actividades de suporte ter~ao que ter uma abrangência muito

grande, estendendo as suas liga�c~oes praticamente a todas as outras actividades (o

controlo do or�camento e do plano, a contabilidade e a tesouraria, por exemplo).

� Outros sub-sistemas ser~ao relativamente especializados e os dados neles contidos far~ao

um percurso mais rotineiro (o caso das actividades prim�arias).

57

A palavra sistema agora usada, ser�a objecto de um estudo mais detalhado no cap��tulo 8.

Por�em, deve notar-se desde j�a que este conceito n~ao tem nada a ver com o de computador.

Ali�as, os sistemas de informa�c~ao de uma empresa poderiam teoricamente funcionar usando

ferramentas menos so�sticadas do que computadores. Mais importante ainda, o uso de

computadores n~ao garante s�o por si que os sistemas de informa�c~ao de uma empresa ir~ao

funcionar bem.
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4.2 Convers~ao de Dados em Informa�c~ao

S�o a informa�c~ao �e util a uma organiza�c~ao. Os dados, em si, n~ao o s~ao. Ver-se-�a agora qual

o processo geralmente seguido para transformar dados de modo a que possam vir a remover

incertezas existentes dentro da empresa e assim se tornem informa�c~ao.

58

O primeiro passo �e a captura dos dados em bruto e seu registo. A seguir, estes dados

s~ao tratados de modo a poderem ser usados de uma forma conveniente. Isto inclui por

exemplo mudan�cas de escala em medi�c~oes, ordena�c~ao e sumariza�c~ao de �chas, grava�c~ao em

suporte magn�etico ou outro, etc. O terceiro passo consiste na comunica�c~ao dos dados aos

potenciais utilizadores. At�e aqui est�a-se perante simples processamento de dados.

59

A informa�c~ao �e apenas um sub-conjunto dos dados dispon��veis. Uma vez comunicados

aos utilizadores, uma pequena parte dos dados processados passa a ser informa�c~ao, pois

diminui ou elimina a incerteza com que esses utilizadores se debatiam. A maior parte dos

dados, por�em, �e posta de parte pelos utilizadores. A �gura 10 mostra esquematicamente o

processo de convers~ao de dados em informa�c~ao.

A informa�c~ao �e a �unica parcela dos dados que circulam numa organiza�c~ao, capaz de

contribuir para os seus objectivos.

�

E a parte dos dados que se mostra apropriada para

um utilizador ou grupo de utilizadores. Os sistemas de informa�c~ao e�cientes s~ao aqueles

que conseguem canalizar para os utilizadores dados contendo uma larga propor�c~ao de in-

forma�c~ao. Quando um sistema de informa�c~ao faz passar pelas m~aos dos utilizadores um

grande caudal de dados desnecess�arios, torna-se um factor de perda de rendimento pois

estes precisam de tomar conhecimento de muitos dados in�uteis at�e descobrirem os que lhes

interessam { a informa�c~ao.

60

A tarefa central, ao planear sistemas de informa�c~ao, �e conseguir que cada utilizador

receba os dados de que carece e s�o esses. N~ao �e facil conjugar, num dado sistema, os

interesses de utilizadores individuais com um certo grau de generalidade. Os dados que s~ao

porventura redundantes para um utilizador podem ser essenciais para outro. Basta pensar

que o n��vel de experiência difere muito de pessoa para pessoa e que as explica�c~oes fornecidas

ser~ao essenciais para os menos experientes mas redundantes para os outros.

61

Apesar de se tratar de uma tarefa dif��cil, a busca de solu�c~oes ajustadas a cada utili-

zador deve constituir uma das primeiras prioridades daqueles que planeiam e implementam

sistemas de informa�c~ao numa organiza�c~ao. Para que um analista tenha sucesso nesta tarefa
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Figura 10: O processo de convers~ao de dados em informa�c~ao.

deve lembrar-se de que os dados ser~ao informa�c~ao consoante o n��vel de conhecimentos a-

priori de um utilizador. A um elevado n��vel corresponder~ao necessidades mais selectivas e

portanto mais dif��cil �e transmitir a esses utilizadores dados que sejam informa�c~ao. Daqui

que os dados a passar para as m~aos de um gestor experiente devam ter uma especi�cidade

maior do que aqueles que se destinam a um quadro interm�edio ou a um gestor com pouco

tempo de casa. Nos n��veis elevados n~ao existem informa�c~oes rotineiras. Para um gestor, o

rotineiro deixa de ser informativo; para um administrador, mesmo novidades que abalam

um gestor podem n~ao ter qualquer interesse.
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Pondo de parte o n��vel de conhecimentos a-priori, pode dizer-se que a convers~ao de

dados em informa�c~ao enfrenta os seguintes desa�os

Obter dados em bruto de boa qualidade. Os dados podem ser vagos, pouco detalha-

dos ou mal resumidos, err�oneos, de interpreta�c~ao duvidosa ou di�cil, baralhados, etc.

No cap��tulo 6 far-se-�a uma taxonomia destes problemas. Mesmo um bom proces-

samento posterior ser�a incapaz de remediar inputs de m�a qualidade. Portanto, a

primeira tarefa de um sistema �e a de conseguir dados em bruto que sejam de boa

qualidade.

Obter apenas os dados necess�arios. Um erro comum a muitos analistas �e o de pen-

sarem que quantos mais dados melhor. O excesso de dados di�culta a selec�c~ao da

informa�c~ao por parte dos utilizadores, como j�a se referiu. Uma regra de ouro ser�a
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pois a da modera�c~ao e crit�erio na recolha de dados. Nunca esquecer: rubbish in, rub-

bish out | Lixo que entre (no sistema) �e lixo que sai (para cima do utilizador). Como

corol�ario a este ponto, o melhor analista �e aquele que conhece a fundo as necessidades

de informa�c~ao da empresa.

Investir na automa�c~ao da recolha de dados. Apesar de todos os progressos realiza-

dos nesta �area, ainda �ca um longo caminho por percorrer e a recolha e tratamento

de dados �e, em muitos casos, o calcanhar de aquiles de um sistema. Os processos

existentes s~ao lentos, muito caros, pouco ��aveis. Aqui, um investimento em novas

tecnologias, se minimamente cuidadoso, pode compensar largamente.

Ter presente a vida �util dos dados.

�

E comum encontrarem-se sistemas de informa�c~ao

que fazem chegar ao utilizador os dados com atraso em rela�c~ao �a sua vida �util. O

resultado �e que alguma da eventual informa�c~ao, quando chega ao utilizador, j�a perdeu

o interesse. Os sistemas de informa�c~ao devem ser planeados para vencerem a corrida

do timing.

Saber comunicar. As pessoas, especialmente as mais ocupadas, têm uma capacidade de

aten�c~ao muito limitada. O uso de meios adequados na transmiss~ao dos dados far�a

com que o utilizador os possa analizar e seleccionar. Isto inclui uma apresenta�c~ao,

(user interface), e�ciente; n~ao esquecer por�em que um gestor, nas horas de servi�co,

tem pouca paciência para apresenta�c~oes ergon�omicas e que, por melhor que seja o

inv�olucro, um pro�ssional s�o se interessar�a pelos conte�udos que forem informativos.

4.3 Valor da Informa�c~ao

A informa�c~ao tem valor quando gera benef��cios ou proveitos marginais superiores aos custos

em que incorremos para obtê-la. Deve pois ser gerida de modo a contribuir positivamente

para a cria�c~ao de riqueza.

63. Valor de cada fun�c~ao da informa�c~ao. Tanto os custos como os proveitos

marginais obtidos com o uso da informa�c~ao podem ser estimados, embora em muitos casos

de forma pouco precisa. Em vez de tentar estimar o valor de um dado SI a partir dos seus

custos e benef��cios, �e talvez mais proveitoso para o gestor ter uma ideia de quais as fun�c~oes

mais ou menos valiosas da informa�c~ao.
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Concretamente, o valor da informa�c~ao depender�a da sua fun�c~ao, isto �e, do tipo de

incerteza que diminuir�a ou desaparecer�a com a sua posse. Assim,

na ajuda �a tomada de decis~oes, o valor de um dado adicional, capaz de desvendar uma

situa�c~ao futura, pode ser enorme. Infelizmente, os custos de boas informa�c~oes deste

g�enero tamb�em costumam ser enormes;

na correc�c~ao atempada de erros, o valor da informa�c~ao tamb�em �e grande, por via dos

gastos que economiza. Aqui, ao contr�ario do ponto anterior, o custo da informa�c~ao

n~ao costuma ser elevado;

na comunica�c~ao e�ciente de dados, planos, processos, orienta�c~oes e no seu controlo,

a informa�c~ao ter�a os custos e o valor das actividades de escrit�orio. A burocracia

(predom��nio destas actividades, especialmente a de controlo) costuma ser cara e in�util.

A ausência de controlo e comunica�c~ao, tamb�em;

na forma�c~ao, no treino, o valor da informa�c~ao est�a indexado a factores externos e �e ocioso

medi-la isoladamente;

e por a�� fora.

64

O gestor deve estar atento aos custos da informa�c~ao e aos seus potenciais benef��cios.

Com o deslumbramento das novas tecnologias, �e frequente verem-se empresas a comprarem

meios caros de processar dados, dos quais depois extraem muita pouca informa�c~ao; e a que

extraem, �ca-lhes a um custo largamente superior ao seu benef��cio.

Por outro lado, n~ao se deve reduzir este problema ao imediatismo de considerar apenas

os custos ou benef��cios evidentes, a curto prazo. Em muitos casos, o valor de um SI s�o se

aufere no longo prazo.

Uma abordagem mais profunda ao problema da rendibilidade da informa�c~ao, ser�a a de

perguntar, n~ao apenas no imediato, mas ao n��vel t�actico, estrat�egico e do simples processo

de valor acrescentado, qual o benef��cio de um futuro sistema. Desenvolvem-se a seguir estes

três n��veis.

65. Informa�c~ao como Recurso T�actico. A informa�c~ao �e, em primeiro lugar, um bem

ou recurso t�actico. Quem disp~oe da informa�c~ao correcta a tempo e horas tem vantagens

sobre os concorrentes. O conhecimento r�apido de mudan�cas nos pre�cos praticados permite

a uma empresa reagir depressa com mudan�cas nos seus pr�oprios pre�cos. Se comunicado com
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e�c�acia a potenciais clientes, estes novos pre�cos trar~ao vantagens, na corrida pelo mercado,

sobre as empresas mais lentas a reagir.

Neste aspecto, a revolu�c~ao que ocorreu nos �ultimos anos foi causada pelo emprego in-

teligente das novas tecnologias. Algumas empresas conseguiram usar os computadores, o

software e as redes de telecomunica�c~oes como uma fonte de vantagem competitiva. Por

exemplo, o Desktop Publishing (a possibilidade de obter, com um investimento pequeno,

publica�c~oes de boa qualidade e depressa), foi usada em certas empresas para produzir

cat�alogos e brochuras atraentes, inundando os clientes com dados actualizados, enviados

automaticamente pelo correio ou mesmo por fax, a partir de �cheiros de endere�cos exis-

tentes em computador. Noutras empresas, a maioria, esta mesma facilidade serviu apenas

para entreter alguns \doentes do computador", sem nenhum outro benef��cio. Ver Jelassi et

al. (1993) [4], um caso de sucesso do uso das tecnologias na �area dos servi�cos.

As decis~oes com interesse t�actico s~ao geralmente aquelas que afectam o curto prazo.

A rapidez de reac�c~ao �e importante e a informa�c~ao torna-se um recurso deste tipo quando

�e usada depressa. Nas empresas de retalho sabe-se que quem consegue vender mais e

comprar mais barato �e quem sabe exactamente, em cada momento, qual a procura de cada

produto.

�

E esta informa�c~ao que possibilita a previs~ao de vendas (e portanto de compras),

garantindo que os produtos de r�apido escoamento est~ao sempre em stock e que os outros

s~ao retirados atempadamente. Neste neg�ocio, os indicadores de rendimento considerados

mais importantes s~ao a rendibilidade das vendas e os lucros por metro quadrado. Com a

instala�c~ao de pontos de venda electr�onicos, os supermercados conseguem gerir o seu espa�co

com muito maior rendimento.

66

Os problemas a ter presente na instala�c~ao de sistemas de informa�c~ao que representem

vantagens t�acticas s~ao os seguintes

� Esta vantagem �e de curta dura�c~ao pois os concorrentes copiam-na depressa. Assim,

� os custos da informa�c~ao devem ser cobertos pelos benef��cios extraidos da diminui�c~ao

dos custos operativos, n~ao pelos lucros extra, que ir~ao desaparecer.

� A melhoria na qualidade da informa�c~ao n~ao �e garantia de que os outros elos da cadeia

v~ao todos passar a funcionar �a altura.

O gestor deve ter sempre presente que a tecnologia da informa�c~ao apenas fornece oportu-

nidades novas, mas isto n~ao garante os resultados. Para obter todo o partido delas, �e preciso
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levar a cabo uma mudan�ca no modo de trabalhar das actividades e das pessoas, mudan�ca

essa que pode ser problem�atica.

67

Os custos de novas tecnologias tamb�em s~ao uma fonte de mal-entendidos. Ao calcular

esses custos, o gestor deve ter presente que a instala�c~ao, a manuten�c~ao, o treino, a adapta�c~ao

de software, a r�apida desvaloriza�c~ao etc, podem elevar tais custos muito acima do previsto; e

que basta a falha num destes elementos para que todo o sistema �que inutilizado. Para mais,

as novas tecnologias est~ao facilmente acess��veis a todos, incluindo a concorrência. Assim,

as organiza�c~oes com vantagem neste campo s~ao as que implementam bem e depressa um

novo sistema | o que �e di�cil | e depois o mantêm actualizado. As novas tecnologias s~ao

uma corrida sem pausa.

68

Est�a provado que o sucesso na implementa�c~ao e actualiza�c~ao de novas tecnologias

depende, em �ultima an�alise, de uma boa equipa e da existência de objectivos estrat�egicos

claros, assumidos por todos os seus membros. S�o pessoas compenetradas com os objectivos

da empresa, com capacidade de lideran�ca, com sentido comum, tenacidade e paciência, s~ao

capazes de levar por diante este tipo de revolu�c~oes.

69. Informa�c~ao e Valor Acrescentado. A informa�c~ao �e tamb�em uma fonte de valor

acrescentado para os clientes e fornecedores de uma empresa. Os consumidores procuram

produtos que lhes dêm o m�aximo valor para o seu dinheiro. Por isso, as empresas tentam

identi�car novas caracter��sticas que, quando acrescentadas aos seus produtos, fa�cam o seu

valor subir aos olhos dos consumidores, sem que para isso seja preciso pôr em causa a margem

de lucro. D~ao-se agora alguns exemplos de fontes de informa�c~ao capazes de fornecer dados

para orientar a busca de um maior valor para os produtos

� Opini~ao dos consumidores sobre os produtos existentes, para estudar a poss��bilidade

de aumentar o seu valor.

� Dados sobre as necessidades dos consumidores, para satisfazê-las.

� Conhecimento actualizado sobre novos desenvolvimentos, processos, materiais, tecno-

logias, e sobre o seu estado de implementa�c~ao.

� Dados sobre defeitos nos produtos, atrasos na sua entrega, di�culdades burocr�aticas,

falta de informa�c~ao de poss��veis clientes, etc, de modo a aumentar a con�an�ca e

satisfa�c~ao do cliente.
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� Melhoria no uxo de dados entre as vendas e a produ�c~ao, de modo a melhorar as

previs~oes de necessidades e assim reduzir custos.

O aumento em valor leva ao aumento da cota de mercado e portanto da margem de manobra,

da seguran�ca e da rendibilidade da empresa.

70. Informa�c~ao como Recurso Estrat�egico. Por �ultimo, a informa�c~ao �e um recurso

estrat�egico. A empresa precisa de olhar para os mercados do futuro e delinear os seus

grandes objectivos. Isto s�o pode levar-se a cabo com informa�c~ao sobre tendências potenciais

e grandes linhas de desenvolvimento. Aqui, mais do que em outras �areas, a qualidade dos

dados, o sentido comum e a experiência de quem os interpreta, s~ao factores sens��veis. Ver

Butler et al. (1993) [1] e Venkatraman (1993) [8], dois estudos onde se salienta o papel da

tecnologia na obten�c~ao de vantagem estrat�egica e na sua sustenta�c~ao.

71

Os dados com potencial valor estrat�egico s~ao incertos e o seu conte�udo em informa�c~ao

mede-se pelas probabilidades a eles associadas. Por exemplo, a informa�c~ao de que um gestor

precisa para decidir se deve ou n~ao aumentar a capacidade de produ�c~ao para vir ao encontro

de uma maior procura nos pr�oximos anos, �e a probabilidade de que essa procura venha a

ser alta, m�edia ou baixa. A rela�c~ao existente entre informa�c~ao e probabilidades �e de grande

importância para a tomada de decis~ao estrat�egica e aprofundar-se-�a no pr�oximo par�agrafo.

Note-se que existem dois tipos de benef��cios estrat�egicos resultantes da informa�c~ao. O

primeiro �e operacional: a informa�c~ao d�a �a estrat�egia de uma empresa melhorias potenciais

� na e�c�acia com que os recursos s~ao reservados e colocados,

� na redu�c~ao dos custos, e assim

� no acrescentamento do valor, e portanto

� na vantagem face aos concorrentes, e como consequência,

� nos lucros.

Por�em, a informa�c~ao tamb�em d�a �a estrat�egia de uma empresa a possibilidade de se adiantar

�a concorrência no lan�camento de novos produtos a que o mercado est�a receptivo.

�

E este o

seu maior benef��cio.

Antes de terminar o estudo sobre as diferen�cas entre dados e informa�c~ao convir�a intro-

duzir o conceito de informa�c~ao incompleta, �util na tomada de decis~oes estrat�egicas.
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Resumo

Depois de termos de�nido informa�c~ao da maneira mais geral e precisa, discutimos a diferen�ca

entre dados e informa�c~ao e o tipo de dados que se encontram nas empresas. Falamos depois

no uxo de dados no interior de uma organiza�c~ao e no seu papel como liga�c~ao entre as

actividades. Discutimos o processo de convers~ao de dados em informa�c~ao e a importancia

de encarar a informa�c~ao como um recurso.
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Cap��tulo 5

Informa�c~ao Probabil��stica

A di�ni�c~ao de informa�c~ao dada no in��cio do cap��tulo anterior apenas contempla o caso em

que o dado �e capaz de remover toda a incerteza porventura existente. Por�em, especialmente

na decis~ao estrat�egica, os dados s~ao frequentemente de tipo probabil��stico e n~ao removem

sen~ao parte da incerteza. Por exemplo, o dado que consiste em saber que existem 80%

de probabilidade de as vendas crescerem no pr�oximo ano, deixa em aberto a possibilidade

(embora pouco veris��mil) de as vendas n~ao crescerem. A incerteza, portanto, foi apenas

parcialmente removida: diminuiu mas n~ao desapareceu.

Esta informa�c~ao parcial ou probabil��stica tem uma express~ao matem�atica simples e, em

muitas circunstâncias, �util para os gestores. Tal express~ao �e, al�em disso, importante no

contexto das Finan�cas e Mercados.

5.1 Quantidade de Informa�c~ao

Imagine-se um jogo de dados. A probabilidade de que venha a sair qualquer das caras �e

a mesma, 1=6, e a informa�c~ao sobre qual delas ir�a sair �e nula. Se fosse poss��vel viciar os

dados de modo a que uma das caras tivesse mais probabilidades de sair do que as outras, a

informa�c~ao sobre qual delas sairia deixava de ser nula: passava a haver alguma informa�c~ao

sobre o futuro, mas era uma informa�c~ao incompleta, probabil��stica.

Se os dados fossem de tal modo enviesados que, em todas as jogadas, apenas pudesse sair

uma determinada cara, ent~ao as probabilidades de que as outras caras saissem seriam zero

e a informa�c~ao sobre o futuro seria completa. Este exemplo serve para introduzir o conceito

de quantidade de informa�c~ao, importante para se compreender a natureza da informa�c~ao
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estrat�egica a que os gestores têm acesso. A informa�c~ao, ao n��vel esrat�egico, raramente �e

completa.

72

Viu-se que informa�c~ao era qualquer dado capaz de remover incerteza. Quando a

incerteza �e totalmente removida por um novo dado, est�a-se perante informa�c~ao completa.

Pode acontecer por�em que o dado n~ao remova toda a incerteza: ela diminui mas n~ao desa-

parece. Nesse caso, a informa�c~ao que esse dado trouxe consigo �e incompleta e faz sentido

perguntar

1. se a quantidade de informa�c~ao que esse dado trouxe consigo foi muita ou pouca (isto

�e, qual o ganho em informa�c~ao) e

2. quanta incerteza �cou ainda por remover para termos informa�c~ao completa (qual a

incerteza ou entropia ainda existente).

73

As probabilidades s~ao apenas uma entre v�arias poss��veis maneiras de expressar ex-

pectativas ou tendências. Existem expectativas quando h�a informa�c~ao dispon��vel sobre um

desenlace futuro mas esta �e incompleta. Existem certezas quando a informa�c~ao �e completa.

Estas duas situa�c~oes devem ser tratadas como distintas. Na primeira, �e costume falar-se de

uma situa�c~ao de risco.

74. Variedade. Pode medir-se a quantidade de informa�c~ao de que alguem est�a carecido,

notando que ela �e igual ao n�umero de d��gitos necess�arios para distinguir um acontecimento

de entre todos os poss��veis. Por exemplo, se existem 9 acontecimentos poss��veis, �e preciso

um d��gito decimal para comunicar a informa�c~ao sobre qual deles acabou por acontecer. Se

fossem 99 os acontecimentos poss��veis, seriam precisos dois d��gitos decimais para identi�car

qual deles tinha saido; 999 acontecimentos iriam requerer três d��gitos decimais e por a�� fora.

Sendo assim, a quantidade de informa�c~ao que �e precisa para distinguir um de entre N

acontecimentos poss��veis �e igual ao n�umero de d��gitos necess�arios para escrever e comunicar

o n�umero N , como referido. Por sua vez, o n�umero de d��gitos �e igual ao logaritmo desse

n�umero N . De facto, lembremos que o logaritmo de 10 �e 1, o logaritmo de 100 �e 2, e por a��

fora. Diz-se pois que logN �e a variedade de uma colec�c~ao de N acontecimentos poss��veis.

Variedade = logN (1)

A variedade �e a quantidade de informa�c~ao que �e precisa para comunicar qual dos N acon-

tecimentos poss��veis acabou por dar-se.
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75. Ganho. Quando existe alguma regularidade na colec�c~ao dos N acontecimentos

poss��veis, o conhecimento desse dado traz consigo informa�c~ao adicional sobre qual deles

acabar�a por dar-se. Nesse caso, a quantidade de informa�c~ao que �e precisa para distingui-los

deixa de ser logN . Deu-se um ganho em informa�c~ao ao saber-se que, por exemplo, k

i

dos N

acontecimentos possuem um atributo comum. Assim, se existem 99 atletas em competi�c~ao,

s~ao precisos dois d��gitos para transmitir a informa�c~ao de qual deles venceu; mas se esses 99

atletas representam apenas 9 paises, o facto de se saber, �a partida, o pais de cada atleta,

traz consigo um ganho em informa�c~ao.

A probabilidade de 9=10 associada �a extrac�c~ao de uma bola branca de uma urna d�a

ideia de uma forte expectativa: existe informa�c~ao quase completa sobre o desenlace. Isto

deve-se ao ganho em informa�c~ao obtido com o conhecimento de que a urna contem 90 bolas

brancas e dez pretas.

Sendo assim, na generalidade,

Ganho =

X

i

k

i

N

log k

i

(2)

onde a soma de todos os k

1

; � � � ; k

N

�e N . O ganho �e pois a quantidade de informa�c~ao m�edia

que uma classi�ca�c~ao, previamente conhecida, traz consigo.

76. Incerteza ou \Entropia". A quantidade de informa�c~ao extra obtida por classi-

�ca�c~ao, o ganho, deve ser subtraida �a variedade, logN , sempre que se pretenda saber a

quantidade de informa�c~ao que ainda falta obter para ser poss��vel prever com certeza um

desenlace futuro.

Informa�c~ao que ainda falta = Variedade �Ganho (3)

Quando, como vimos, existam atributos comuns aos N poss��veis desenlaces, a quantidade

de informa�c~ao que ainda falta conhecer para identi�car qual deles acabar�a por dar-se, ser�a

pois a diferen�ca, H , entre a informa�c~ao que faltava antes da classi�ca�c~ao (a variedade) e a

quantidade de informa�c~ao m�edia que tal classi�ca�c~ao trouxe consigo (o ganho). Isto �e,

H = logN �

X

i

k

i

N

log k

i

(4)

Esta diferen�ca, H , �e conhecida pelo nome de entropia. A entropia mostra a um gestor a

incerteza que ainda falta remover, ou a quantidade de informa�c~ao que ainda falta obter,
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para ter uma certeza sobre o acontecimento futuro.

�

E portanto uma medida do grau em

que a informa�c~ao que obteve �e incompleta.

77

Quando H = 0, n~ao h�a falta de informa�c~ao. O dado obtido pela empresa foi capaz de

dissipar toda a incerteza anteriormente existente. Isto deu-se porque o ganho em informa�c~ao

foi igual �a variedade logN . Era informa�c~ao completa. Por exemplo, depois de um estudo

de mercado, o gestor �ca a saber que a procura de um produto ser�a alta com 100% de

probabilidade.

No polo oposto, quando H se mantem igual a logN , o dado que o gestor obteve n~ao

trouxe consigo nenhum ganho em informa�c~ao. Neste caso, a incerteza �e m�axima porque a

irregularidade da colec�c~ao de acontecimentos poss��veis �e tamb�em m�axima. Seria o caso de

um gestor que, depois de um estudo de mercado, fosse informado de que a probabilidade

de se veri�car uma subida na procura era igual �a probabilidade de se veri�car uma descida.

Como tanto uma coisa como outra s~ao igualmente poss��veis, esse estudo n~ao acrescentou

nada ao conhecimento que o gestor j�a tinha do futuro.

A situa�c~ao de H = 0 d�a-se quando cada um dos acontecimentos pode ser completamente

descrito pelos seus atributos, de tal modo que quem conhecer os atributos �ca tamb�em a

saber qual �e o desenlace. Continuando com o exemplo anterior, aquilo que permitiria

a um estudo de mercado ser t~ao taxativo em rela�c~ao ao futuro, seria a observa�c~ao de

determinados indicadores que, infalivelmente, estariam associados ao crescimento. Claro

que este tipo de certezas absolutas n~ao se d�a na vida real. A situa�c~ao oposta, H = logN ,

d�a-se quando os atributos porventura existentes, os tais indicadores, n~ao trazem consigo

nenhuma informa�c~ao sobre o desenlace futuro. Entre estes dois extremos, qualquer situa�c~ao

�e poss��vel.

78

Viu-se que a entropia era a diferen�ca entre a variedade e o ganho em informa�c~ao obtido

com o conhecimento pr�evio de certas regularidades existentes na colec�c~ao de acontecimentos.

Este conhecimento pr�evio �e tamb�em designado por informa�c~ao a-priori e est�a contido em

colec�c~oes de probabilidades. Por exemplo, no caso de dados viciados, a informa�c~ao a-priori

vem dada pela colec�c~ao de probabilidades associadas �a sa��da de cada uma das caras. Por�em,

a forma como colec�c~oes de probabilidades medem expectativas n~ao �e sugestiva. Para que um

gestor �que de posse de todos os dados necess�arios �a tomada de uma decis~ao, precisar�a de ter

em considera�c~ao, al�em das probabilidades associadas a cada um dos acontecimentos incertos,

o n�umero desses acontecimentos e a sua estrutura. Por exemplo, uma probabilidade de 1=2

associada a uma procura baixa mede algo muito diferente consoante se tenham considerado
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Figura 11: O elemento b�asico de qualquer decis~ao estrat�egica com incerteza.

�

A decis~ao de

um gestor (\A" ou \B") segue-se uma procura incerta. As probabilidades associadas a cada

desenlace est~ao entre parêntesis.

dois, ou três poss��veis desenlaces. No primeiro caso, ela expressa expectativas nulas ou

ausência de qualquer informa�c~ao a-priori. No segundo, esta mesma probabilidade expressa

uma tendência ou expectativa a favor da procura ser baixa, isto �e, revela a existência de

uma certa quantidade de informa�c~ao.

79. Entropia e Probabilidades a-priori. Seria f�acil de ver que H em (4) pode ser es-

crita como a m�edia ou valor esperado da informa�c~ao que falta para conhecer completamente

um desenlace:

H = �

N

X

i=1

p

i

log p

i

(5)

onde p

i

�e a probabilidade de ocorrência de cada um dos N poss��veis desenlaces.

Considerar a entropia ou o ganho em vez de uma colec�c~ao de probabilidades e sua estru-

tura, simpli�ca e faz mais realista a tomada de decis~oes. Para entender porquê, considerar-

se-�a uma decis~ao �a qual se seguem, para cada poss��vel movimento do gestor, um aconteci-

mento incerto. Esta simples estrutura, esquematicamente representada na �gura 11, pode

considerar-se como o elemento b�asico de qualquer decis~ao estrat�egica. Neste caso, o uso

da entropia d�a ao gestor a possibilidade de comparar, com mais realismo do que se usasse

colec�c~oes de probabilidades, cada uma das poss��veis op�c~oes que enfrenta.

A �gura 11 mostra uma decis~ao �a qual se segue um entre dois acontecimentos incertos

envolvendo dois poss��veis desenlaces com probabilidades de ocorrência de p

1

e p

2

= 1� p

1

.
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Prob. Entropia Prob. Entropia

1=2 e 1=2 0.30 1=5 e 4=5 0.22

1=3 e 2=3 0.28 1=10 e 9=10 0.14

1=4 e 3=4 0.24 1=20 e 19=20 0.09

Tabela 1: Rela�c~ao entre entropia e probabilidades num jogo com dois desenlaces.

Ao contr�ario do que seria intuitivo, a diferen�ca entre uma incerteza dada por

p

1

=

1

2

; p

2

=

1

2

e a incerteza gerada por p

1

=

1

3

; p

2

=

2

3

�e neglig��vel e n~ao merece ser tida em considera�c~ao, excepto quando a decis~ao tem que

repetir-se muitas vezes. Tal facto �e claramente vis��vel quando se usa a entropia de cada um

deles como uma estima�c~ao da incerteza. A tabela 1 mostra o valor de H para pares de prob-

abilidades associados a um jogo com dois poss��veis desenlaces. As diferen�cas s�o come�cam a

ser importantes a partir de 1=3. Na �gura 11, apesar das probabilidades parecerem indicar

uma quebra na incerteza quando a decis~ao �e \B", esta �e na realidade m��nima.
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A rela�c~ao entre probabilidades e entropia | a informa�c~ao que falta conhecer sobre

um desenlace | n~ao �e linear. Em redor de valores de p = 1=N , grandes varia�c~oes de p

conduzem a pequenas varia�c~oes da incerteza. E nos extremos, quando p se aproxima de

zero, qualquer pequena varia�c~ao de p produz uma grande varia�c~ao em incerteza. Ao gestor

interessa muito mais comparar entropias ou ganhos pois, ao contr�ario das probabilidades,

estas medidas s~ao capazes de lhe dizer directamente qual o poder de que ele disp~oe sobre

cada um dos desenlaces.

5.2 Numera�c~ao Bin�aria e Informa�c~ao

At�e aqui n~ao se falou da base dos logaritmos a usar para calcular o ganho ou a entropia

quando a informa�c~ao �e incompleta. Em teoria, n~ao importa muito qual a base escolhida

(decimal ou neperiana) desde que seja sempre a mesma. Na pr�atica, por�em, tem um grande

interesse usar a base 2 para este tipo de estimativas j�a que assim a quantidade de informa�c~ao

resultante vir�a expressa em n�umero de bits.

Como n~ao �e f�acil encontrar tabelas de logaritmos na base bin�aria, lembramos que

log

2

x =

log

n

x

log

n

2

(6)
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Por exemplo, qual seria a quantidade de informa�c~ao necess�aria para transmitir o resultado

do lan�camento de uma moeda ao ar? Aplicando (5), com p

caras

= 0:5 e p

coroas

= 0:5 vem:

H = �

2

X

i=1

p

i

log p

i

= �0:5 log 0:5� 0:5 log 0:5

Caso fosse usada a base decimal, H valeria 0.301; uma base natural daria H = 0:693; e

uma base bin�aria daria H = 1. Um bit �e pois a quantidade de informa�c~ao que falta para

remover totalmente a incerteza que rodeia um jogo de moeda ao ar. Este valor �e bastante

mais intuitivo do que o mesmo noutras bases.

A variedade, logN , passa a medir o n�umero de bits necess�ario para identi�car uma de

entre N possibilidades, desde que se usem logaritmos de base 2. Para identi�car um de

entre 2 acontecimentos diferentes ser�a preciso um bit, quatro acontecimentos requerem dois

bits, oito requerem três e por a�� fora.

5.3 Ganho Esperado com Informa�c~ao Exclusiva

Viu-se no cap��tulo anterior como a informa�c~ao tinha valor e podia portanto acrescentar

ganhos (retornos) a um investimento. O ganho G em informa�c~ao que se obt�em ao conhecer,

com exclusividade, uma tendência ou enviezamento �e, como se viu,

G = maxH �H = logN � (�

N

X

i=1

p

i

log p

i

)

Chama-se ganho relativo ou percentual ao ganho obtido em rela�c~ao �a incerteza que existia

originalmente (que �e a variedade). Ser�a portanto o quociente

g =

G

logN

(7)

Por sua vez, pode provar-se que este ganho relativo g coincide com o maximo retorno esper-

ado por um investidor que possua informa�c~ao parcial G n~ao acess��vel a outros investidores.

�

E esta portanto a rela�c~ao entre ganho em informa�c~ao e ganho esperado.

A posse exclusiva de informa�c~ao �e um fen�omeno frequente e encontra-se bem estudado

pelos economistas. Os gestores de um neg�ocio, por exemplo, têm informa�c~ao exclusiva, n~ao

acess��vel aos pr�oprios donos desse neg�ocio. Esta posse exclusiva d�a or��gem a problemas de

assimetria informativa como o referido problema da agência.
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Probabilidade q Estrat�egia ! Retorno esperado g

50% 0% 0%

60% 20% 2.9%

70% 40% 11.9%

80% 60% 27.8%

90% 80% 53.1%

100% 100% 100%

Tabela 2: Rela�c~ao entre informa�c~ao parcial (exclusiva) e retorno esperado num jogo com

dois desenlaces. ! �e a estrat�egia que conduz a melhores retornos

81. Estrat�egia de Maior Ganho Para obter o ganho g, um investidor com informa�c~ao

exclusiva ter�a que usar uma estrat�egia espec���ca que a seguir se descreve para o caso simples

de N = 2 (portanto log

2

N = 1).

Suponha-se que a probabilidade de um dado acontecimento vir a dar-se �e q e que esta

probabilidade �e claramente maior do que 50%. Um investidor que possua o conhecimento

exclusivo desta assimetria, dever�a, para obter o maximo retorno de tal conhecimento, inve-

stir a propor�c~ao

! = 2q � 1 (8)

do seu capital jogando contra todos os outros investidores (para qu�em q = 50%). Caso o

fa�ca em sucessivas ocasi~oes, o seu retorno esperado ser�a, como descrito em (7),

g = G = 1 + q log

2

q + (1� q) log

2

(1� q)

Repare-se, (tabela 2), como um ! �optimo se relaciona com os retornos esperados, sugerindo

a estrat�egia simples de investir tanto mais quanto menor �e a incerteza.

Quanto maior a incerteza, quanto menor a vantagem do investidor em termos de in-

forma�c~ao exclusiva, menor dever�a ser a propor�c~ao do capital total a investir{e vice versa.

Esta estrat�egia constitui uma regra geral da teoria �nanceira e nunca deve ser esquecida.

Iremos encontrar exemplos de tal regra em muitas outras ocasi~oes. Qu�em segue esta regra,

prospera; qu�em esquece esta regra acaba na bancarrota com probabilidade 1.

Resumo

Este cap��tulo estabeleceu a rela�c~ao entre informa�c~ao incompleta e probabilidades a-priori.

Os aspectos quantitativos da informa�c~ao s�o merecem ser tidos em considera�c~ao no manejo
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da informa�c~ao estrat�egica e especialmente na tomada de decis~oes. A informa�c~ao t�actica

e operacional �e geralmente completa. Por�em, �e importante lembrar que o ganho em in-

forma�c~ao representa, no caso de ela ser incompleta, o poder que o gestor tem nas suas m~aos

para causar um dado desenlace.

O cap��tulo tamb�em mostrou o valor da posse exclusiva de informa�c~ao e lembrou a

importância que podem assumir os problemas de assimetria informativa.
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Cap��tulo 6

O Uso da Informa�c~ao na Empresa

Este cap��tulo explora mais a fundo o conceito de informa�c~ao como recurso e d�a uma vis~ao

mais detalhada da sua contribui�c~ao para as opera�c~oes e outros processos dentro da orga-

niza�c~ao. Vamos considerar as cinco grandes categorias em que se pode agrupar o uso da

informa�c~ao nas empresas. Elas s~ao:

1. Contabilizar ou registar transa�c~oes e proceder depois ao seu processamento.

2. Ajudar a tomar decis~oes.

3. Plani�car.

4. Acompanhar a execu�c~ao do que foi plani�cado: medir o rendimento de cada actividade

ou da empresa como um todo.

5. Melhorar esse rendimento.

Cada uma destas categorias ser�a estudada detalhadamente embora as duas primeiras mere�cam

maior aten�c~ao.

6.1 O Registo de Transa�c~oes

O processo de produzir e fornecer bens ou servi�cos a clientes, ou o de comprar mat�erias-

primas a fornecedores, pode ser visto como uma sequência de transa�c~oes. As transa�c~oes

s~ao a forma mais prim�aria de relacionamento da empresa com o exterior, e, dentro dela,

de relacionamento das actividades entre si. Por exemplo, quando a produ�c~ao levanta certa
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quantidade de materia-prima do armaz�em, d�a-se uma transa�c~ao. Por sua vez, o fornecedor

que entregou esses bens para serem recepcionados e, caso estivessem de acordo com a

encomenda, armazenados, tamb�em �e protagonista de uma transa�c~ao.

O registo de cada transa�c~ao e seus detalhes (quantidade, pre�co, etc.), seja ela interna

ou externa, torna-se necess�aria �a empresa para

� fornecer prova de que a transa�c~ao foi efectuada. Em certos casos existe at�e o dever

legal de manter um registo de uma transa�c~ao. Em outros, trata-se de evitar problemas

que porventura poderiam surgir se n~ao existisse constância de movimentos efectuados.

� Permitir o controlo dos n��veis de disponibilidade de certas mat�erias e produtos e a

monitoriza�c~ao de todo o processo de abastecimento, armazenagem, produ�c~ao e vendas.

� Fornecer os dados necess�arios �a identi�ca�c~ao dos custos e ganhos associados com

cada produto e actividade, fornecedor ou cliente, de modo a tornar poss��vel uma

an�alise ��avel da rendibilidade da empresa, a optimiza�c~ao de certas actividades e o

planeamento de novos produtos.

� Dar �a contabilidade, �a auditoria e ao �sco os dados em que se baseiam para construirem

relat�orios do estado �nanceiro da empresa.

� Dar aos clientes, fornecedores e accionistas da empresa a seguran�ca de uma actua�c~ao

transparente.

O processo de registo das transa�c~oes diz respeito �as actividades prim�arias; mas tamb�em se

aplica, em certos casos, �as actividades de suporte.

82

O processamento das transa�c~oes �e a fun�c~ao mais b�asica com que os sistemas de in-

forma�c~ao de uma empresa se defrontam. Consiste no registo propriamente dito, na sua

armazenagem sistem�atica, na transforma�c~ao dos dados assim obtidos e na sua disponibi-

liza�c~ao, de acordo com as necessidades espec���cas de cada utilizador.

As necessidades de cada utilizador s~ao por sua vez espec���cas no tipo, no detalhe, no

timing, etc. Assim, certos utilizadores estar~ao interessados em aspectos puramente quanti-

tativos das transa�c~oes (por exemplo, o n�umero de unidades vendidas) enquanto que outros

querer~ao saber aspectos �nanceiros. H�a casos em que �e preciso fornecer um registo exaus-

tivo de todas as transa�c~oes efectuadas num dado per��odo, enquanto que noutros o que se

pretende �e um resumo, uma tabela ou uma soma. Por �ultimo, o tempo que estes dados

levam a estarem dispon��veis pode ser ou n~ao cr��tico consoante o utilizador.
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V~ao-se agora considerar as actividades de uma organiza�c~ao e as suas transa�c~oes mais

t��picas.

83. Fornecedores e Armaz�em. Uma empresa absorve mat�eria prima, servi�cos, tra-

balho e capital. Ao registar as transa�c~oes correspondentes a recursos absorvidos, o que

interessa reter �e a entidade-or��gem, a designa�c~ao do que foi absorvido, o seu custo e quanti-

dade. N~ao esquecer que certas transa�c~oes têm, elas pr�oprias, um custo que convem registar.
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�

E raro que os recursos prim�arios, obtidos atrav�es da actividade Fornecedores, entrem

logo para as primeiras etapas da produ�c~ao. O mais comum �e que sejam recepcionados e

armazenados at�e serem precisos. O armaz�em �e um bu�er ou dep�osito que permite adequar

um uxo de encomendas a outro uxo de produ�c~ao. Em n�edia, estes dois uxos s~ao os

mesmos; mas, quando observados no muito curto prazo, o uxo de compras evolui de uma

forma discreta ao passo que o da produ�c~ao �e cont��nuo.

Para al�em de regularizar o uxo de materiais, adequando-o ao da produ�c~ao, o armaz�em

deve ainda ser a reserva ou dep�osito de seguran�ca: Em caso de atrasos no fornecimento,

esta reserva assegura que a produ�c~ao n~ao sofre uma interrup�c~ao.
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Em casos espec���cos, o armaz�em pode ainda ser uma reserva t�actica de materiais

cujo pre�co se prevê v�a aumentar, ou cuja compra �e mais vantajosa quando em grandes

quantidades. Por�em, n~ao se pense que este �ultimo aspecto �e pac���co na vida das empresas:

A armazenagem tem custos e riscos elevados e, regra geral, quanto menos se armazene,

melhor.

De facto, os stocks s~ao bens acumulados mas n~ao rent�aveis. Para al�em dos custos

directos provenientes da sua compra, os stocks têm custos de oportunidade, representados

pelos rendimentos que se obteriam com esse capital se ele n~ao estivesse inactivo, e tamb�em

custos de armazenagem.
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O sub-sistema de informa�c~ao que regista e processa as compras e as existências em

armaz�em deve estar desenhado para cumprir com as seguintes fun�c~oes:

� Permitir saber as quantidades de cada item presentemente em stock sem ter que ir

ao armaz�em conta-las, e desencadear o processo de compra de um item quando as

quantidades descem abaixo de um certo n��vel. Este n��vel calcula-se de acordo com

o tempo necess�ario para a sua reposi�c~ao e o ritmo ao qual a produ�c~ao o est�a ou vai

usar.
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� Indicar a percentagem dos recursos �nanceiros circulantes (os dispon��veis no curto

prazo) que est~ao retidos sob a forma de bens em armaz�em e a dos que s~ao devidos a

fornecedores.

� Permitir o estudo do risco de interrup�c~ao da produ�c~ao e, em geral, a constru�c~ao de

modelos de minimiza�c~ao do armaz�em.

A melhoria da e�c�acia nesta �area tem merecido o maior interesse por parte das ciências

das opera�c~oes (Operations Research). O objectivo �e sempre tentar conseguir um uxo, o

mais cont��nuo poss��vel, entre as encomendas e a produ�c~ao, diminuindo ou mesmo evitando

o tempo de armazenagem. S�o assim se consegue libertar capital para actividades mais

produtivas. Um exemplo de um processo de optimiza�c~ao deste tipo �e o sistema JIT (just in

time) de fornecimento. Foi criado pela ind�ustria autom�ovel e, com ele, consegue-se reduzir

para poucas horas o tempo que decorre entre a encomenda e a entrada em produ�c~ao. Mas

para que tal sistema, ou outros semelhantes, funcionem, ter�a de existir, a suporta-lo, um

apurado sistema de informa�c~ao transaccional.
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A de�ni�c~ao de recursos em stock n~ao deve restringir-se a materiais. Importa ainda

considerar a reserva de capital e, mais raramente, de pessoas. A reserva de capital traduz-

se na existência de um fundo de maneio com o qual a empresa faz face a desfasamentos

entre pagamentos e recebimentos, toma providências quanto a avarias, material deteriorado,

clientes que n~ao pagam, etc.

O fundo de maneio tem que prover �a manuten�c~ao de um bu�er com dinheiro, o qual

se chama caixa e reside geralmente em dep�ositos �a ordem ou a curto prazo nos bancos.

Este bu�er tem fun�c~oes semelhantes �as do armaz�em. Por�em, neste caso, apenas existem

transa�c~oes com o exterior. Transa�c~oes envolvendo fornecedores produzir~ao pagamentos,

os quais, mais cedo ou mais tarde, dar~ao origem a uxos de dinheiro para fora da caixa.

Transa�c~oes envolvendo clientes originar~ao recebimentos, os quais, se tudo correr bem, dar~ao

origem a uxos de dinheiro para dentro da caixa.

Se o processo acrescenta mesmo valor ao produto, o uxo de dinheiro que sai da caixa

deve ser menor, em m�edia, do que o que entra. Vai portanto surgindo um excesso de dinheiro

que deve ser prontamente aplicado. O problema est�a em conseguir rentabilizar este excesso

sem comprometer a capacidade da empresa de cumprir os seus compromissos. Para tal,

os sistemas de informa�c~ao devem ser capazes de fornecer balan�cos de caixa actualizados e

previs~oes que possibilitem construir or�camentos, ditos de tesouraria.
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O dinheiro em excesso poder�a ser distribuido pelos donos da empresa sob a forma de

dividendos, aplicado em outros activos de modo a render juros, ou investido dentro da

pr�opria empresa em maquinaria, terrenos, (o imobilizado) treino, patentes e direitos, estudos

e publicidade, etc, tornando-se produtivo e contribuindo para o crescimento do neg�ocio.

Tamb�em aqui, os sistemas de informa�c~ao devem ser capazes de fornecer dados sobre a

capacidade produtiva, especialmente no que respeita ao grau de uso, localiza�c~ao, valor e

grau de amortiza�c~ao do imobilizado. Isto permite identi�car as necessidades de capital

futuras, planear o crescimento, medir e melhorar a rendibilidade do investimento.
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No caso das pessoas, �e frequente que as empresas tenham que enfrentar situa�c~oes

de excesso de recursos ou de falta deles. Tanto o tempo em que os empregados tiverem

que �car inativos, como o n~ao-uso de habilita�c~oes existentes no sta�, originam quebras no

rendimento do processo. O tempo e as habilita�c~oes devem ser vistas como um recurso que

convem manter inactivo o menor tempo poss��vel. Tamb�em aqui, o papel dos sistemas de

informa�c~ao �e relevante.

89. Processo Prim�ario. No processo de valor acrescentado, as actividades prim�arios

s~ao aquelas que transformam os recursos de entrada, inputs, em produtos acabados ou

servi�cos. Nas transa�c~oes a�� efectuadas interessar�a reter os dados referentes a quantidades,

horas-homem, custos de m~ao-de-obra externa, maquinaria e todos os outros necess�arios para

� Calcular o custo associado a cada actividade.

�

E isto que permite depois decidir qual

o pre�co de venda de modo a obter uma margem de lucro desejada.

� Medir e corrigir a e�c�acia de cada actividade.

O tipo e qualidade da informa�c~ao colhida neste grupo de opera�c~oes ir�a depender da sua

natureza. H�a três grandes grupos de opera�c~oes prim�arias

Por tarefa. Cada produto �e objecto de processamento individual. A organiza�c~ao acom-

panha o fabrico de cada item ao longo de todo o processo. Por isso, os custos podem

ser directamente imputados a essa tarefa. Cada tarefa (job) ter�a um n�umero que

a identi�ca (geralmente, o mesmo que o da encomenda) e �e f�acil calcular o custo

prim�ario do produto �nal.

Por lotes ou fornadas (batch). Muitos items idênticos s~ao processados ao mesmo tempo

e progridem juntos atrav�es de todo o processo prim�ario.

�

E claro que se processam os
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items em fornadas sempre que isso �e poss��vel j�a que, obviamente, �e mais rent�avel. Os

custos s~ao calculados pela m�edia de custos de cada fornada.

Linha de uxo cont��nuo. Este processamento usa-se quando s�o existe um produto ou

quando seria dif��cil separar o produto �nal em partes identi�c�aveis. As ind�ustrias

qu��micas a granel usam-na habitualmente. Para se obterem custos, �e preciso cal-

cular n�edias a partir do volume total fabricado num dado per��odo. As medidas de

rendimento tamb�em se têm que referir a m�edias por per��odo.

Foram surgindo formas de calcular custos adaptadas a estes três tipos de processamento.

Em certas empresas d�a-se uma combina�c~ao deles, cada um aplicado a uma parte do processo.

Assim, um fabricante de grandes computadores ter�a linhas de uxo cont��nuo para o fabrico

de componentes electr�onicos simples em grandes quantidades; ter�a tamb�em v�arias fornadas

para juntar componentes e mont�a-los em circuitos impressos; e ter�a �nalmente uma tarefa

por cada computador encomendado.
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O fabricante de computadores referido acima estaria interessado nos seguintes tipos

de informa�c~ao:

Custos. Ser~ao determinados por manipula�c~ao, mais ou menos trabalhosa, de dados como

1. O custo individual de cada um dos componentes usados.

2. O custo da m~ao-de-obra envolvida em cada actividade ou etapa do processo.

3. O tempo gasto pelo equipamento e armazenagem, para determinar a propor�c~ao

dos custos do capital investido a afectar ao produto.

4. Os custos provenientes das actividades de suporte que apoiam o processo.

Como �e facil de imaginar, a avalia�c~ao de custos pode ser complexa e cont�em geralmente

estimativas subjectivas ou aproximadas. Mesmo assim, trata-se de uma informa�c~ao

fundamental para a gest~ao e os Sistemas que registam transa�c~oes podem ajudar muito

nesta tarefa.

Rendimento. Uma vez avaliados os custos, a empresa ser�a capaz de medir a e�ciência do

processo atrav�es do uso de indicadores tais como

1. Percentagem de componentes rejeitados ou estragados.

2. As horas-homem e o tempo de uso de equipamentos e instala�c~oes, comparados

com valores-referência.
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3. Percentagem de unidades defeituosas no produto �nal.

4. Percentagem de utiliza�c~ao das instala�c~oes e da capacidade do equipamento in-

stalado, bem como eventuais interrup�c~oes na produ�c~ao.

O valor dos recursos empregues pelo processo de produ�c~ao �e tamb�em importante para

calcular a quantidade de valor que �e acrescentado pela empresa.

Os conceitos enunciados acima aplicam-se tanto a empresas industriais como a empresas de

servi�cos e ao com�ercio. Por�em, o ênfase varia com cada sector. Por exemplo, em empresas

de servi�cos os custos s~ao mais subjectivos e calculam-se com base em conven�c~oes ou naquilo

que o mercado determina.

91. Armazenagem do Produto Acabado. Como no caso dos recursos absorvidos, o

armaz�em de produtos acabados �e um bu�er que liga as actividades prim�arias aos agentes

exteriores �a empresa.

�

E preciso manter um certo dep�osito de produtos acabados j�a que

1. a empresa deve responder depressa a certas encomendas;

2. podem existir utua�c~oes (nomeadamente sazonais) na procura e estas n~ao se devem

reectir na produ�c~ao sob pena de comprometer o rendimento;

3. �e preciso garantir que existem stocks capazes de responder �a procura, sob pena de

perder mercado. Aqui, uma falha paga-se muito caro.

A informa�c~ao que importa colher para minimizar o stock de produtos acabados sem incorrer

nos perigos enunciados acima ser�a, entre outra,

� Quantidades em stock, com lan�camento de ordens de fabrico quando estas atingem

um dado n��vel m��nimo.

� Capital investido que est�a em stock e custos de oportunidade associados.

� Risco de quebra nas vendas por falta de stocks, de acordo com as previs~oes de vendas.

Custos associados.

H�a empresas que trabalham apenas com base em encomendas recebidas e com prazos de

entrega conhecidos. Construtores navais, produtos artesanais, certas empresas de confec�c~ao,

etc. Mas, mesmo nestes casos, �e normal que existam stocks de produtos acabados �a espera

de que toda a encomenda seja satisfeita.
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92. Distribui�c~ao e Actividades de Suporte. Para o cliente, a qualidade do produto

n~ao chega. S~ao tamb�em importantes os prazos de entrega e a sua �abilidade, a instala�c~ao

e manuten�c~ao, bem como todo o processo de ap�os-vendas, incluindo as garantias quanto �a

disponibilidade futura do produto ou de pe�cas suplentes. Ao estudar o pre�co de venda, o

cliente liga geralmente mais importância a estes �ultimos aspectos do que ao m�erito relativo

do produto. A �abilidade, a seguran�ca, s~ao mais procuradas do que as vantagens marginais

oferecidas por um produto.

Sendo assim, a empresa precisar�a de informa�c~ao segura e actual capaz de monitorar a

qualidade das suas vendas e service. Entre outros dados, esta ir�a incluir

� Os prazos de entrega, tempo que resta, percursos, custos de transporte.

� O tempo requerido para instala�c~ao, teste e treino.

� A frequência e custo da manuten�c~ao.

� Listas de problemas encontrados e solu�c~oes, n��veis de qualidade requeridos no processo

de ap�os-venda e n��veis de satisfa�c~ao atingidos.

Obviamente, o ênfase nestas actividades varia muito com o sector.

93. Vendas. As vendas requerem o registo de uma s�erie de transa�c~oes envolvendo os

clientes, desde a encomenda at�e ao pagamento da factura, desde o acordo quanto ao caderno

de encargos at�e �as condi�c~oes de manuten�c~ao e treino. Nomeadamente, estes registos devem

ser capazes de fornecer dados sobre

1. Natureza dos direitos e obriga�c~oes contratuais em que incorrem tanto o vendedor como

o comprador.

2. Especi�ca�c~oes do produto, as quais podem ser de três tipos:

(a) caracter��sticas correspondentes a um produto j�a existente em armaz�em,

(b) modi�ca�c~oes de um produto j�a existente em armaz�em, ou

(c) caracter��sticas a serem satisfeitas por um novo produto.

3. Necessidades de recursos a serem absorvidos na produ�c~ao.

4. Quantidades, pre�cos, descontos combinados e outros dados necess�arios �a contabi-

liza�c~ao das vendas e a outras actividades de suporte.
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5. Local e data da entrega, e outros pontos acordados com o cliente em quest~oes de

instala�c~ao, manuten�c~ao, treino, etc.

6. Actividades que o cliente levar�a a cabo no acompanhamento da sua encomenda.

7. Dados requeridos pela auditoria e pelo �sco.

A empresa estar�a tamb�em interessada em avaliar os custos associados �as actividades de

venda e service e o seu rendimento, como se viu acima, bem como a capacidade de po-

tenciais clientes para satisfazerem as suas obriga�c~oes atempadamente. Existem empresas

especializadas em fornecer informa�c~oes sobre a situa�c~ao �nanceira de potenciais clientes,

nomeadamente se s~ao bons pagadores.
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Ao estudarmos os par�agrafos anteriores, notamos que os sistemas de informa�c~ao de

uma empresa precisam de registar transa�c~oes de tipo muito variado pois existem utilizadores

para quem estas transa�c~oes ser~ao informa�c~ao. Todos os seis grandes grupos em que se

dividem as actividades prim�arias s~ao, ao mesmo tempo, fontes de dados e utilizadores de

informa�c~ao. Para satisfaze-los, �e preciso criar um uxo cont��nuo de registo e transforma�c~ao

de transa�c~oes, que abranja todas as actividades prim�arias conjuntamente, n~ao apenas as

adjacentes.

Sem d�uvida que o registo e processamento das transa�c~oes �e a base e suporte de todos

os outros sistemas de informa�c~ao da empresa. S~ao as transa�c~oes que d~ao corpo ao papel de

liga�c~ao entre actividades, referido nos cap��tulos anteriores. A �gura 12 tenta reectir esse

facto de uma forma esquem�atica, ao envolver as actividades prim�arias da empresa num anel

onde pode circular a informa�c~ao resultante do registo de todas as transa�c~oes.

95. As Transa�c~oes e as Actividades de Suporte. Este tipo de actividades usa, mais

do que produz, os dados registados pelas transa�c~oes. Assim,

O Marketing precisa de se apoiar nos dados de vendas e service para, juntamente com

fontes externas, prever as necessidades do mercado, implementar novas estrat�egias,

planear e controlar o desenvolvimento do produto, canais de distribui�c~ao, pol��tica de

pre�cos, publicidade e promo�c~ao e outras actividades orientadas para a identi�ca�c~ao e

satisfa�c~ao das necessidades do consumidor. Note-se que o Marketing, pelo seu papel

imprescind��vel no processo de valor acrescentado, tende a ser considerado hoje como

uma actividade prim�aria e n~ao de suporte.
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Figura 12: As actividades prim�arias de uma organiza�c~ao como geradoras de transa�c~oes e o

sistema transaccional a envolve-las.

A Contabilidade e a Direc�c~ao Financeira absorvem dados que permitam, por exem-

plo, o registo contabil��stico e dos prazos de recebimento e pagamento; a emiss~ao de

facturas para a venda de produtos, o controlo do cr�edito concedido e da forma de liq-

uida�c~ao; o pagamento a fornecedores e a cobran�ca a clientes; a gest~ao da tesouraria,

isto �e, o assegurar que existem em caixa os meios necess�arios �a satisfa�c~ao dos compro-

missos e que n~ao se acumulam a�� fundos em excesso; a gest~ao do capital imobilizado

e outros.

O Controlo das Opera�c~oes inclui o planeamento e a coordena�c~ao das diversas activi-

dades prim�arias envolvidas na produ�c~ao e o estabelecimento de prioridades nestas

�areas. Obviamente, baseia-se no registos das transa�c~oes para conseguir tal monitor-

iza�c~ao.

A Gest~ao dos Recursos Humanos faz o recrutamento e o treino do pessoal, fornece os

servi�cos m�edicos, de refei�c~oes, creches, etc, e procura a valoriza�c~ao e o aumento em

motiva�c~ao do sta�. Recorre ao estudo dos registos para, com outros dados, monitorar

o rendimento deste recurso nas duas vertentes referidas.
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A Infrastrutura Organizacional, que compreende a administra�c~ao do imobilizado, o

planeamento de novos edif��cios etc, e de menos tang��veis mas muito importantes re-

cursos tais como a estrutura em que se apoia a organiza�c~ao, sistemas e processos que

facilitem as actividades prim�arias e de suporte. Faz tamb�em uso dos registos sob a

forma de resumos, tabelas cruzadas, modelos estat��sticos, etc.

96. A Tesouraria. O uxo de dinheiro associado com cada transa�c~ao �e uma dimens~ao

que n~ao �e imediatamente vis��vel mas importante para a empresa. Os sistemas de informa�c~ao

devem ser capazes de determinar, n~ao apenas o valor das transa�c~oes, mas tamb�em a posi�c~ao

em que a tesouraria da empresa se encontra e aquela em que se vir�a a encontrar no curto

prazo. Para tal, os prazos de pagamento e recebimento devem ser registados, n~ao apenas

em situa�c~oes �obvias (clientes, fornecedores, existências) mas tamb�em em casos como:

� Trabalho e outros servi�cos absorvidos pelas actividades prim�arias.

� Compra e aluguer de equipamento e instala�c~oes.

� Pagamentos devidos a recursos utilizados, incluindo juros sobre capitais emprestados

�a empresa ou dividendos pagos aos accionistas.

O saldo de caixa est�a muito dependente da rela�c~ao que exista entre os prazos m�edios de rece-

bimento de clientes, por um lado, e de permanência em stock e de pagamentos a fornecedores

por outro. Os sistemas de informa�c~ao devem estar preparados para fornecer informa�c~ao so-

bre estes prazos e aquilo que, eventualmente, os esteja a deteriorar.

6.2 A Tomada de Decis~oes

Esta sec�c~ao considera a tomada de decis~oes a todos os n��veis da empresa. A sec�c~ao seguinte

ser�a mais espec���ca, distinguindo os diversos n��veis de decis~ao.
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\Todo o processo de tomada de decis~oes pode ser visto como aquisi�c~ao e transforma�c~ao

de informa�c~ao" (MacCrimmon, 1977) [5]. Nunca se sobrestimar�a o papel da informa�c~ao na

tomada de decis~oes. Aqui, o termo decis~ao n~ao tem um signi�cado preciso e pode ser visto

a diferentes luzes. Uma boa aproxima�c~ao ser�a dizer que a decis~ao �e simplesmente a escolha

de uma entre v�arias alternativas poss��veis.

O processo de tomada de decis~oes �e a sequência de actividades que a elas levam. Vale

a pena considerarmos três caracter��sticas geralmente associadas �a tomada de decis~oes
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1.

�

E uma sequência de actividades que n~ao precisam de ser cont��nuas.

2. Pode ser uma actividade individual ou de um grupo.

3. Dirige-se �a resolu�c~ao de um problema (re-ac�c~ao) ou ao avan�co em direc�c~ao aos objec-

tivos da empresa (ac�c~ao, ou pr�o-ac�c~ao).

Ao longo deste texto usar-se-�a o termo \problema" para designar tanto a re-ac�c~ao perante

factos negativos como os avan�cos em direc�c~ao aos objectivos da empresa. O processo de

tomada de decis~oes pode ser esquematizado como a �gura 13 mostra, ou de forma seme-

lhante. Vamos considerar cada uma das suas fases.

98. O Trigger. O desencadear (trigger) do processo de tomada de uma decis~ao, d�a-se

quando surge determinada informa�c~ao. Por exemplo,

� a descoberta de uma percentagem elevada de componentes defeituosos num lote com-

prado a um fornecedor, deve despoletar as decis~oes de tornar mais rigoroso o recep-

cionamento desses componentes, um estudo dos padr~oes de qualidade praticados por

esse fornecedor e podem levar mesmo �a decis~ao de mudar de fornecedor;

� um crescimento nos n��veis de stocks de certos produtos acabados podem despoletar

um estudo da procura e um ajuste do uxo de produ�c~ao, ou o estudo da viabilidade

de baixar os pre�cos, ou ainda o lan�camento de campanhas promocionais;

� Dados quanto ao futuro podem tamb�em servir de trigger ao processo de tomada de

uma decis~ao. Uma proposta para modi�car a tecnologia de produ�c~ao ir�a requerer a

tomada de decis~oes quanto ao seu �nanciamento ou corrigir a pol��tica de marketing

de modo a reectir a moderniza�c~ao do produto, bem como o treino do sta� que ir�a

operar com a nova tecnologia.

Nas empresas modernas, existem tamb�emm�etodos pro-activos cuja �nalidade �e desencadear

melhorias no desempenho das empresas. Em primeiro lugar, o service passou a ser encarado

como uma fonte de informa�c~ao capaz de aproximar a empresa das necessidades dos clientes.

Alem disso, os \c��rculos de qualidade", as simples \�chas de sugest~oes" e outros meios,

est~ao cada vez mais espalhados.
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99. A De�ni�c~ao do Problema. Tendo-se iniciado o processo de tomada de decis~ao,

�e preciso isolar a causa do problema. Neste momento, o mais importante �e ser-se capaz

de distinguir entre causa e efeito. O gestor est�a geralmente muito alerta para os efeitos

mas as causas profundas, �as vezes, escapam-lhe. Uma redu�c~ao nos resultados provenientes

das vendas pode ter a sua causa num grande n�umero de factores, que podem ir desde

mudan�cas no tamanho do mercado ou nas necessidades dos consumidores, concorrência,

aumento nos custos �xos, aumento no pre�co das mat�erias-primas e portanto nos custos

vari�aveis, desagrado por parte dos clientes, etc.

�

E normal que as causas sejam v�arias, n~ao apenas uma, e a regra �e que as m�as not��cias

nunca surgem isoladamente. Al�em disso, as causas que actuaram impunes, no sentido

negativo, durante muito tempo, s~ao dif��ceis de identi�car e combater, pois tiveram tempo

de dani�car v�arias actividades. Nestas circunstâncias, o gestor ir�a precisar, n~ao apenas de

informa�c~ao inicial sobre quais os factores causais, mas tamb�em de informa�c~ao actualizada

sobre as muta�c~oes que o problema vai sofrendo e as novas, muitas vezes inesperadas, formas

sob as quais se manifesta.

100. A Estrutura�c~ao do Problema. Uma vez isoladas as causas, procede-se �a con-

stru�c~ao de um modelo do problema para conseguir determinar as suas dimens~oes, a sua

abrangência, o modo de neutraliza-lo. Quem �e capaz de fazer um modelo, j�a possue algum

poder sobre aquilo que modelou. Esse poder �e a informa�c~ao.

Supondo que o problema anterior (quebra nos resultados) era causado pela concorrência

apenas, ir-se-ia considerar cada uma das empresas concorrentes, de onde lhe vêm as margens

mais baixas ou a maior aceita�c~ao, onde compram e a que pre�co, e por a�� fora. Uma vez

compreendida a raz~ao da sua vantagem, �e f�acil neutraliza-la.

101. Modelos. Este termo �e usado de uma forma lata para designar a estrutura�c~ao de

um problema. Repare-se em alguns modelos mais espec���cos

Modelo F��sico. Uma representa�c~ao vis��vel, bi-dimensional, do problema. Por exemplo,

um gr�a�co que mostre os resultados dos concorrentes em fun�c~ao dos seus custos �xos,

comparados com os mesmos valores na empresa.

Modelo Simb�olico. Uma representa�c~ao matem�atica, l�ogica, etc. do problema. S~ao estes

os modelos mais usados. Por exemplo, uma regress~ao linear, ou outro modelo es-

tat��stico.

67



Modelo Conceptual. Uma representa�c~ao subjectiva ou dif��cil de objectivar, mas que o

gestor sabe ser correcta. Nem tudo pode ser explicado por gr�a�cos ou f�ormulas,

porque nem tudo se deixa medir. H�a problemas que podem ser modelados apenas

conceptualmente.

Um elemento vital para a estrutura�c~ao dos problemas �e uma compreens~ao clara e expl��cita

dos objectivos que o gestor pretende atingir. Estes objectivos podem expressar-se de formas

muito variadas. Por exemplo, no caso da eros~ao das vendas causada pela concorrência, os

objectivos poderiam ser expressos usando uma das maneiras seguintes:

� Evitar o decl��neo das vendas no futuro.

� Re-estabelecer as vendas nos n��veis anteriores.

� Atingir 5% no crescimento das vendas.

As três formula�c~oes acima n~ao s~ao apenas diferentes. Elas apontam na mesma direc�c~ao mas

a �ultima �e a menos vaga.

�

E melhor ser-se concreto para evitar �car-se por boas inten�c~oes.

102

Os objectivos devem depois receber as necess�arias quali�ca�c~oes ou atributos, que

especi�cam, por exemplo, que os 5% no crescimento das vendas devem ser atingidos sem

tocar na margem de lucro por unidade, ou sem sair do actual or�camento para marketing.

�

E

evidente que os objectivos e seus atributos j�a determinam, por alto, n~ao apenas as solu�c~oes

a implementar, como at�e os crit�erios pelos quais as solu�c~oes propostas dever~ao ser aferidas.

Mais importante ainda, estes objectivos j�a apontam para o tipo de informa�c~ao que �e preciso

obter com vistas �a sua implementa�c~ao.

103. As Necessidades em Informa�c~ao. O sub-produto mais interessante da fun�c~ao

anterior, a estrutura�c~ao do problema, �e a identi�ca�c~ao, pelo menos inicial, da informa�c~ao

necess�aria para avaliar cada uma das alternativas em estudo. Continuando com o exemplo

das vendas, o gestor iria agora identi�car a informa�c~ao que lhe falta para decidir-se por uma

das vias poss��veis. Assim, chegaria a uma lista deste tipo

� Falta saber o hist�orico das vendas durante os dois �ultimos anos; e

� tamb�em a quota de mercado da empresa e de cada concorrente; e

� os n��veis de pre�cos durante o mesmo per��odo; falta tamb�em conhecer
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� a estrutura de custos do produto e as margens resultantes, na empresa e concorrentes.

O factor-chave neste processo �e a identi�ca�c~ao do tipo e qualidade da informa�c~ao que ser�a

necess�aria para dar o devido suporte ao gestor. Em certos casos ser~ao precisos elementos

muito detalhados sobre a estrutura de custos de um produto. Noutros, bastar~ao dados

aproximados.

104. A An�alise da Informa�c~ao. O passo seguinte �a obten�c~ao da informa�c~ao �e a sua

an�alise. Ela pode ou n~ao envolver m�etodos quantitativos tais como an�alises estat��sticas

(previs~oes, regress~oes, etc.) Noutros casos, a abordagem mais adequada �e a puramente

qualitativa. Os m�etodos, utens��lios e abordagens para an�alise da informa�c~ao recolhida

variam largamente com o tipo de problema.

105. A Adequa�c~ao da Informa�c~ao. Deve estar sempre presente a preocupa�c~ao de

veri�car se a informa�c~ao colhida �e adequada e se �e su�ciente para levar a uma tomada

de decis~ao. No caso de se veri�car que a informa�c~ao �e insu�ciente ou inadequada, o gestor

regressa ao processo de identi�ca�c~ao da informa�c~ao, percorrendo o loop descrito na �gura 13

(p�agina 66). Os pedidos de nova informa�c~ao podem ser o resultado de situa�c~oes como estas

� Faltam dados para modelar um problema. Isto pode dever-se a erro nas especi�ca�c~oes

iniciais, a falta de qualidade dos dados colhidos, ou simplesmente �a descoberta poste-

rior de novas dimens~oes do problema.

� A necessidade de con�rmar uma hip�otese, acareando-a com novos dados.

� O atraso deliberado da decis~ao at�e que se produzam determinados factos. Neste caso,

o gestor exerce a sua op�c~ao de tomar esta ou aquela decis~ao, mas s�o no momento que

lhe parece mais favor�avel.

�

E frequente que o primeiro efeito de um acr�escimo em informa�c~ao seja o permitir ao gestor

descobrir que a�nal �e precisa muita mais informa�c~ao do que a princ��pio se julgava. Chegar

�a fase de se saber que se n~ao sabe j�a �e um grande passo. Da��, torna-se f�acil passar �a fase

seguinte, a de saber o que se n~ao sabe.
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A avalia�c~ao da informa�c~ao dispon��vel dever�a ser feita tamb�em na base da rela�c~ao

custo-benef��cio.

�

E preciso ter em conta o custo de obter informa�c~ao mais exacta ou mais

completa, comparando-o com os benef��cios da�� resultantes. Nos problemas que envolvem
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previs~oes a longo prazo, um acrescento em informa�c~ao pode ser caro, e nem por isso se ganha

muito com ela. Nestes casos, diz-se que os custos marginais (quer dizer, acrescentados) n~ao

compensam os ganhos potenciais.

107. A Tomada da Decis~ao. Por �m, s�o resta ao gestor tomar a decis~ao. Note-se

que, como j�a foi referido, a possibilidade de atrasar a decis~ao �e uma op�c~ao que tem sempre

valor, uma vez que novos dados poder~ao surgir entretanto. Por�em, �e frequente que n~ao seja

poss��vel atrasar mais a tomada de uma decis~ao, pelo mesmo motivo que leva os viajantes a

correrem para apanharem um comboio: ele n~ao espera...

Hoje, a decis~ao prematura �e mais frequente do que a atrasada. Nos meios empresariais,

�e considerado n~ao-econ�omico ou sinal de indecis~ao, o atrasar decis~oes. Por�em, n~ao se deve

esquecer que o protelar, quando poss��vel, aumenta as probabilidades de vir a tomar a decis~ao

melhor.

108. As Decis~oes Program�aveis. As decis~oes costumam chamar-se

Estruturaveis , quando s~ao pass��veis de uma total automatiza�c~ao. Podem portanto ser

tomadas por algor��tmos sem qualquer interven�c~ao do gestor. Muitas decis~oes ao n��vel

operacional s~ao deste tipo.

Semi-Estruturaveis , quando podem ser automatizadas mas n~ao dispensam a interven�c~ao

pontual do gestor em alguma fase do processo, tipicamente na altura da decis~ao, com

o �m de que exista um respons�avel.

N~ao-Estrututuraveis , quando n~ao s~ao automatizaveis.

O grau de automatiza�c~ao do processo de tomada de decis~oes �e uma caracter��stica de grande

relevância pois condiciona o custo das decis~oes..
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Quando as decis~oes, por serem estrutur�aveis at�e ao detalhe, se tornam program�aveis,

isto �e, quando se podem tomar com recurso ao uso autom�atico ou quase autom�atico de

algoritmos, a informa�c~ao referente �a decis~ao determina-a univocamente, podendo j�a ter

sido tomada mesmo antes de um trigger, isto �e, a priori. As decis~oes deste tipo apresentam

sempre as seguintes caracter��sticas:

� s~ao frequentes por oposi�c~ao a raras;

� têm horizontes temporais curtos;
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� requerem a considera�c~ao de poucos factores;

� podem ser modeladas de forma simb�olica;

� têm um dom��nio limitado de solu�c~oes poss��veis.

Eis dois exemplos t��picos de decis~oes program�aveis:

� A pol��tica de concess~ao de cr�edito a novos clientes.

� O controlo de qualidade e a decis~ao de rejeitar um lote.

As decis~oes n~ao-program�aveis podem ser objecto de um processo de tomada de decis~ao

mais ou menos apoiado em modelos simb�olicos. Na empresa, existe toda uma gradua�c~ao de

decis~oes no que respeita ao grau em que se deixam automatizar. Este assunto ser�a de novo

abordado mais adiante.

6.3 Plani�ca�c~ao, Controlo e Medi�c~ao do Rendimento

Uma vez tomada uma decis~ao, o passo seguinte consistir�a em implement�a-la. Isto requer,

em primeiro lugar, a plani�ca�c~ao, a qual se comp~oe de quatro passos:

1. Determinar sequências de ac�c~oes.

2. Determinar as suas dependências e prioridades.

3. Estabelecer datas para o seu in��cio e �m (calendarizar ou scheduling).

4. Estimar os recursos necess�arios.

5. Juntar os dados acima num plano.

Embora o planear e implementar digam respeito ao acto de levar �a pr�atica uma decis~ao,

este processo ir�a gerar a necessidade de tomar novas decis~oes secund�arias. N~ao vale a pena

abordar este assunto em detalhe aqui, pois ele costuma ser estudado em outras cadeiras de

Gest~ao.
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O passo �nal no processo de tomada de uma decis~ao �e o acompanhamento do desen-

rolar da sua implementa�c~ao e a medi�c~ao do desempenho e rendimento obtidos. A medi�c~ao

de indicadores e a sua compara�c~ao com o planeado ou or�camentado, �e um acto rotineiro nas
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organiza�c~oes. Exemplos t��picos s~ao as datas de entrega, evolu�c~ao das encomendas, horas-

homem que j�a usaram uma nova tecnologia em fase de implementa�c~ao. O gestor, depois da

decis~ao tomada, acompanha de perto a sua implementa�c~ao e corrige eventuais desvios. Em

muitas organiza�c~oes, a monitoriza�c~ao faz mesmo parte, como uma rotina mais, das activi-

dades prim�arias e as suas medi�c~oes s~ao integradas no sistema transacional. N~ao esquecer

que um pr�e-requisito para qualquer monitoriza�c~ao �e o estabelecimento de objectivos, quer

sob a forma de m��nimos e m�aximos, quer como metas desej�aveis.

A informa�c~ao recebida atrav�es do controlo servir�a para

1. Corrigir desvios em rela�c~ao ao planeado.

2. Modi�car planos futuros para que reictam mudan�cas em circunstâncias ou novos

n��veis de rendimento.

3. Lan�car processos de tomada de decis~ao.

111. Duas Formas de Controlo.

�

E importante distinguirem-se as formas de controlo

re-activas das pro-activas pois os sistemas de informa�c~ao a que d~ao or��gem ser~ao diferentes.

No primeiro caso trata-se de corrigir desvios em rela�c~ao ao planeado, ao passo que no

segundo o gestor est�a a explorar fontes potenciais de desvios ou de melhoras, com o �m de

se anticipar a elas.

Os sistemas de informa�c~ao que apoiam o controlo pro-activo, conhecidos como SSD's,

n~ao se deixam facilmente automatizar. S~ao instrumentos ex��veis destinados a facilitar a

tarefa do gestor, dar acesso aos dados de que porventura precise e trabalha-los de formas

variadas. Uma tarefa pro-activa t��pica �e o uso de simula�c~ao ou de forecasting. A tecnologia

dos pequenos computadores, das redes locais e do software de escrit�orio têm contribuido

para o referida exibilidade.

Os sistemas que apoiam o controlo re-activo s~ao, por oposi�c~ao, mais automatiz�aveis e

podem chegar a fazer parte, como vimos, do pr�oprio sistema transacional da empresa.
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Note-se a complementaridade e inter-dependência entre os dois sistemas de controlo

estudados: o sistema pr�o-activo carece do registo de dados re-activo e orienta-o. Note-se

tamb�em que o contolo, regra geral, n~ao deve ser levado demasiado longe. Um controlo

pr�o-activo exagerado corresponde ao desejo de prever tudo, de estar preparado para todos

os desaires. Leva a empresa a praticar a pol��tica de esperar sempre o pior, o que �e caro e

in�util, excepto em casos contados.
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Como j�a foi referido anteriormente, o gestor realista reconhece que a empresa deve

ser su�cientemente precavida para responder aos problemas comuns ou aos previs��veis, e

su�cientemente ex��vel para responder aos imprevis��veis. A exibilidade �e o que mais ajuda

a superar um imprevisto; por sua vez, os sistemas de informa�c~ao de uma empresa podem,

ou n~ao, estar estudados para aumentarem essa exibilidade.

6.4 Natureza e N��veis da Tomada de Decis~oes

A tomada de decis~oes, plani�ca�c~ao, controlo e medi�c~ao do desempenho, s~ao actividades

comuns dentro da empresa e assumem formas muito variadas. Aquilo que mais caracteriza

estas actividades �e o n��vel ao qual elas s~ao levadas a cabo.
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�

E costume considerarem-se três n��veis de decis~ao nas organiza�c~oes

N��vel Operacional, correspondente aos objectivos operacionais.

N��vel da Gest~ao, onde se faz a liga�c~ao entre a estrat�egia da empresa e as suas actividades.

N��vel Estrat�egico, correspondente oas objectivos estrat�egicos.

Estes n��veis reectem a necessidade de serem de�nidos objectivos correspondentes. Em em-

presas mais tradicionais, cada um destes n��veis tamb�em ir�a reectir as respectivas posi�c~oes

hier�arquicas de responsabilidade.

Mesmo quando n~ao existir uma hierarquia de responsabilidades subjacente a estes três

n��veis, dar-se-�a um afunilamento ou apuramento do uxo de dados que circula do n��vel

operacional para o de gest~ao, e deste para o estrat�egico. Aquilo que melhor caracteriza

cada um destes n��veis �e o tipo de dados requeridos, quais deles se mostram informativos e

os objectivos que se procuram alcan�car com a tomada de decis~oes.

115. Decis~oes Operacionais. S~ao as que se tomam no dia-a-dia da empresa, como

directa consequência do funcionamento das actividades prim�arias ou de certas actividades

de suporte mais rotineiras. Alguns dos seus aspectos t��picos seriam:

� Horizonte temporal curto.

� Objectivos muito expl��citos.

� Program�aveis e bem documentadas.
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� Pequeno risco (pouca incerteza) e portanto

� manejo de informa�c~ao completa.

Decis~oes operacionais t��picas s~ao as de encomendar mais pe�cas a um fornecedor, organizar

a produ�c~ao, aceitar ou rejeitar um lote, etc.

116. Decis~oes Estrat�egicas. S~ao as dirigidas �a consecu�c~ao dos grandes objectivos da

empresa. As suas �areas mais importantes s~ao

1. Determina�c~ao desses objectivos.

2. An�alise e previs~ao da evolu�c~ao da conjuntura.

3. An�alise do desempenho da empresa.

4. Formula�c~ao e implementa�c~ao de estrat�egias, planos, pol��ticas.

5. Desenvolvimento de estruturas e processos.

As decis~oes estrat�egicas caracterizam-se por:

� Horizonte temporal longo.

� Objectivos a serem escolhidos de entre uma vasta gama de possibilidades.

� Pouco estruturadas e n~ao-program�aveis.

� N��veis elevados de risco e portanto

� informa�c~ao incompleta (probabilidades).

117. Decis~oes T�acticas ou de Gest~ao. Fazem a uni~ao entre os grandes objectivos da

empresa e o seu dia-a-dia. As decis~oes do gestor s~ao as de um executivo ou pessoa capaz

de levar �a pr�atica pol��ticas, planos, estrat�egias, por outros de�nidas. Para tal, o gestor

precisar�a de interpretar, executar e monitorar.

As decis~oes de um gestor caracterizam-se por

� Envolverem tanto o curto como o longo prazo.

� Basearem-se no n��vel operacional e em tudo o que �e funcional na empresa.
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� Serem tanto estruturadas como n~ao-estruturadas.

� N��veis moderados de risco.

� Informa�c~ao tanto completa como incompleta.

O gestor �e, ao mesmo tempo, um receptor de dados vindos do n��vel operacional e um

emissor de dados que destina ao n��vel estrat�egico. Ao faze-lo, ele transforma-os e �ltra-os

de modo a serem informativos. Note-se que, no sentido contr�ario, do n��vel estrat�egico para o

operacional, tamb�em existe um uxo de dados: previs~oes, objectivos, estruturas e processos

a implementar, etc.
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O papel do gestor e do n��vel de gest~ao �e geralmente considerado como o mais sens��vel

e importante dentro de uma organiza�c~ao.

�

E, sem d�uvida, o que exige um maior desdobra-

mento de qualidades, conhecimentos e treino. Isto deve-se ao seu papel de ponte entre os

objectivos e o concreto.

6.5 Resumo

Nas empresas, o uso da informa�c~ao �e m�ultiplo. Destacam pela sua importância o registo

das transa�c~oes dentro da empresa, entre as suas actividades, ou do seu interior para fora.

Tamb�em �e importante considerar a informa�c~ao requerida pela tomada de decis~oes e pela

plani�ca�c~ao e controlo que se lhes seguem.
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Cap��tulo 7

Taxonomia da Informa�c~ao

J�a foi visto que existiam nas organisa�c~oes três n��veis de decis~ao com caracter��sticas pr�oprias

quanto �a necessidade de informa�c~ao. Tamb�em j�a se estudou a divis~ao, b�asica, entre in-

forma�c~ao completa, a que �e capaz de remover toda a incerteza, e a incompleta ou proba-

bil��stica. Neste cap��tulo introduzir-se-~ao dois outros aspectos que classi�cam a informa�c~ao.

S~ao eles o tipo e a qualidade.

7.1 O tipo de Informa�c~ao

Este primeiro modo de classi�car a informa�c~ao considera os seguintes três aspectos:

A Fonte, segundo a informa�c~ao tenha sido gerada internamente ou externamente.

O Tempo, segundo a informa�c~ao diga respeito ao passado (dados hist�oricos ou ex post),

ao presente, ou ao futuro (dados ex ante como previs~oes, planos, or�camentos).

O Media, suporte ou ambiente usado para comunicar os dados.

7.2 A qualidade da Informa�c~ao

A tabela 3 descreve as dimens~oes qualitativas a considerar na informa�c~ao. Conv�em notar

que nem todas estas dimens~oes s~ao relevantes para os utilizadores e que a qualidade n~ao deve

confundir-se com a importância da informa�c~ao. Esta �e determinada pelo peso da decis~ao

que desencadeia.
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ATRIBUTO DOMINIO

N��vel de Detalhe Exaustiva, Detalhada, Resumida

Exactid~ao Precisa, Aproximada, Vaga

Claridade Clara, Confusa, Amb��gua

Acessibilidade Dispon��vel, F�acil de obter, Dif��cil, Imposs��vel

Actualidade Actual, Recente, Desactualizada

Consistência Abrangente, Parcial, Sect�aria ou Manipulada

Relevância Apropriada, Insu�ciente, Irrelevante

Enviesamento Objectiva, Distorcida, Deformada

Dureza Evidente, Inferencial, Conjectural

Quanti�ca�c~ao Quantitativa, Qualitativa

Tabela 3: Qualidades da informa�c~ao.

Embora pouco importantes, os conceitos extraidos da taxonomia da informa�c~ao fornecem

uma terminologia comum, capaz de tornar certos problemas mais objectiv�aveis. Um analista

de sistemas deve ser capaz de distinguir entre informa�c~ao incompleta (probabil��stica) e

informa�c~ao vaga (fuzzy); entre a informa�c~ao confusa e a amb��gua ou a enviesada. Deve

compreender quando o problema �e de falta de consistência ou entidade nos dados, ou quando

as deforma�c~oes observadas se devem a enviesamento.
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A exactid~ao �e uma qualidade com especial interesse para o gestor. Nem sempre a falta

de exactid~ao se deve considerar como um defeito. Em muitos casos, a falta de exactid~ao de

um dado, quando n~ao separado do seu contexto, consegue veicular uma precis~ao maior do

que aquela que se obteria se tivesse sido mais exacta. Por exemplo, a indica�c~ao de que uma

dada tarefa deve ser executada \depressa" pode ser mais e�caz do que a indica�c~ao de que

ela deve ser executada nos pr�oximos catorze minutos e meio.

Existe toda uma literatura e um bem estabelecido corpo de investiga�c~ao dedicados ao

racioc��nio vago (fuzzy).
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Convir�a tamb�em explicar em maior detalhe a qualidade chamada \dureza". A in-

forma�c~ao pode ser

� dura ou evidencial, quando se imp~oe por si mesma;

� inferencial, quando os dados exigem, para se tornarem informa�c~ao, uma s�erie de

racioc��nios l�ogicos. Por �ultimo, pode ser

� conjectural, quando os dados s�o se tornam informativos se o gestor aceitar como boas
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suposi�c~oes n~ao-evidentes.

O gestor deve estar alerta para a dureza da informa�c~ao que recebeu, de modo a distinguir

factos de conjecturas. Mas n~ao pode pretender que toda a sua actua�c~ao se baseie em factos.

121. Necessidades de Informa�c~ao por N��vel. As diferen�cas na natureza das decis~oes

pr�oprias de cada n��vel determinam tanto o tipo de informa�c~ao como a sua qualidade.

� As decis~oes estrat�egicas est~ao orientadas para o posicionamento da empresa, desen-

volvendo actividades que lhe permitam atingir os seus objectivos, e planeando-as de

modo a torna-la capaz de responder adequadamente a mudan�cas no ambiente e nas

for�cas que o de�nem. Tais decis~oes requerem geralmente uma maior propor�c~ao de

dados exteriores �a empresa, tanto relativos �a evolu�c~ao futura como ao passado. Como

consequência, a informa�c~ao ser�a incompleta e menos dura.

� As decis~oes operacionais ir~ao basear-se principalmente em dados internos �a empresa.

Estes ser~ao detalhados, precisos, devendo evitar-se aqueles que forem conjecturais. A

elevada estruturabilidade das decis~oes torna-as ideais para modela�c~ao.

� As decis~oes que o gestor toma dizem respeito a todo planeamento e controlo t�actico

da empresa. Os dados chegam a este n��vel sob a forma de sum�arios, tabelas cruzadas,

planos e or�camentos, desvios em rela�c~ao aos ditos, etc. As medidas de desempenho

das actividades prim�arias geram decis~oes estrutur�aveis. Por�em, existe a este n��vel

todo um mundo de decis~oes cujos problemas subjacentes s~ao imposs��veis de capturar

em modelos.

122. Necessidades de Informa�c~ao e a Organiza�c~ao. Uma caracter��stica cl�assica

das organiza�c~oes �e a de serem organizadas. Pode colocar-se a hip�otese de conseguir que

diversas actividades funcionem para um �m comum e se esforcem por atingir objectivos

a curto e m�edio prazo, mas carecendo de qualquer estrutura organizativa. Por�em, tal

hip�otese �e te�orica, excepto em casos muito especiais (dimens~ao reduzida, elevado grau de

compenetra�c~ao das pessoas, causada por forte press~ao exterior ou outros motivos).

Sendo que as organiza�c~oes s~ao organizadas, acontece que umas se organizam de uma

forma e outras de outra. Existe uma diversidade enorme de organiza�c~ao, mesmo em em-

presas do mesmo ramo.
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Como deve equacionar-se o problema do entrela�camento ente os sistemas de informa�c~ao

e a forma organizacional de cada empresa? Este assunto tem uma importância crucial e

est�a, em grande parte, por resolver.

� Por n~ao respeitarem uma forma organizativa existente, acontece que a implementa�c~ao

de novos sistemas de informa�c~ao baseados em tecnologias evoluidas e com tendência

a serem standard (muito semelhantes de empresa para empresa), gera incompatibil-

idades e obriga a empresa a ajustar a sua forma organizativa. Este ajuste assume

custos elevados.

� Por serem feitos �a medida de uma organiza�c~ao, e por terem �cado \demasiado justos",

certos sistemas de informa�c~ao tornam a empresa incapaz de qualquer ajuste r�apido

na sua organiza�c~ao e portanto lenta na resposta a mudan�cas.

� Por estarem dependentes de equipamento so�sticado, caro ou de dif��cil substitui�c~ao,

de contratos de manuten�c~ao de hardware e do suporte, demasiado vinculativo, de

software houses, as empresas �cam presas numa rede que n~ao dominam. N~ao s�o

perdem exibilidade como at�e a independência. Isto �e muito comum.

Estes s~ao apenas três dos problemas t��picos do relacionamento entre os sistemas de in-

forma�c~ao e a organiza�c~ao. Mais adiante voltar-se-�a a este assunto.

7.3 Resumo

O cap��tulo introduziu uma taxonomia da informa�c~ao.

�

E costume considerar, nas or-

ganiza�c~oes mais complexas, três n��veis de decis~ao, cada um com as suas caracter��sticas

pr�oprias. As necessidades em informa�c~ao s~ao diferentes para cada um destes n��veis. Ao

n��vel operacional, podem levantar-se problemas de falta de exibilidade.
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Cap��tulo 8

Sistemas de Informa�c~ao

A teoria dos sistemas �e um m�etodo de an�alise de problemas e de desenvolvimento de mode-

los. Baseia-se no facto de que muitas realidades e situa�c~oes podem ser razoavelmente bem

descritas como compostas de três partes ou elementos independentes:

� Tudo o que �e absorvido ou que entra (os inputs),

� tudo o que sai ou �e distribuido (os outputs),

� o processo a que se submete aquilo que entrou ou foi absorvido, de modo a obter-se

aquilo que sai ou �e distribuido.

A no�c~ao de sistema �e muito geral. Qualquer situa�c~ao onde determinados recursos sejam

absorvidos e transformados para produzir outros, poderia ser descrita pelo modelo dos sis-

temas. Por�em, note-se que, em sentido estricto, costuma exigir-se, para al�em da divis~ao

acima, que o processo ou transforma�c~ao levada a cabo por um sistema possa ser estudado

independentemente do input.

S~ao in�umeros os problemas aos quais a vis~ao sist�emica se aplica ou ajusta naturalmente.

Uma fun�c~ao z = f(x; y) que, perante determinados valores de x e y, produz um certo z, �e

um sistema onde x e y s~ao os inputs, z �e o output, e f o processo. Uma empresa tamb�em

�e, como vimos, um sistema onde o processo prim�ario transforma recurasos. O trânsito que

entra e sai de uma cidade pode ser estudado como um sistema, bem como a educa�c~ao ou

o treino, a assimila�c~ao dos alimentos, o comportamento do consumidor e muitas, muitas

outras realidades.
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A palavra sistema n~ao tem necessariamente a ver com computadores. Os computadores

podem ser estudados usando o ponto de vista dos sistemas, pois contêm os três elementos

l�ogicos referidos; mas existem, como referido, muitas outras realidades que tamb�em podem

ser modeladas como sistemas. Pela mesma raz~ao, os sistemas de Informa�c~ao, objecto deste

cap��tulo, nem sequer requerem a considera�c~ao de uma determinada tecnologia para serem

estudados.
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Como m�etodo de an�alise, a modela�c~ao de determinadas realidades como sistemas tem

grandes vantagens quando aplicado ao estudo dos problemas t�acticos e operacionais da em-

presa. Foi este modo de ver o seguido at�e aqui. A raz~ao pela qual a teoria dos sistemas �e t~ao

usada nos estudos empresariais tem a ver com o facto de que esta an�alise �e capaz de mostrar

com especial clareza as liga�c~oes existentes entre as diversas actividades de uma organiza�c~ao.

Nenhuma empresa pode permitir que uma das suas actividades funcione separada daquelas

outras a que deve estar ligada. A an�alise e o planeamento organizacional baseados em siste-

mas produz uma vis~ao da organiza�c~ao onde estas liga�c~oes �cam em evidência. O resultado

�e um mapa ou esquema organizativo onde aquilo que �e mais dif��cil de conseguir, a correcta

liga�c~ao das actividades, �ca real�cado sob a forma de inputs e outputs que se ligam uns com

os outros. Este mapa, uma vez construido, ir�a permitir:

1. Compreender melhor uma situa�c~ao, ao ser poss��vel ter dela, e de tudo o que para ela

contribui, uma vis~ao estruturada.

2. Identi�car os elementos e inuências mais relevantes por meio de an�alises caetibus-

paribus ou m�etodos de simula�c~ao de Monte-Carlo.

3. Identi�car as intera�c~oes das actividades umas com outras, por meio do estudo das

correla�c~oes entre inputs e outputs.

4. Dividir um problema em sub-problemas, um sistema em sub-sistemas, e assim ser-se

capaz de o enfrentar por partes sem perder a capacidade para o reconstruir depois.

A �ultima das vant�agens acima �e a que torna mais atractiva a an�alise baseada em siste-

mas. Ela representa, tanto o seu ponto mais forte, como o mais vulner�avel a certas cr��ticas

recentes.
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N~ao deve considerar-se a an�alise baseada em sistemas como uma panaceia, aplic�avel

a todo o tipo de problemas e situa�c~oes. De facto,
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� s�o quando interessar real�car as liga�c~oes acima de tudo o resto, ter�a este m�etodo van-

tagem sobre outros poss��veis. Al�em disso,

� nunca se deve esquecer a mencionada hip�otese da independência do processo em

rela�c~ao aos inputs. Quando esta n~ao se veri�ca nem sequer aproximadamente, a

abord�agem sist�emica torna-se enganosa.

8.1 A Teoria dos Sistemas

O primeiro passo no estudo de um sistema consiste na decomposi�c~ao funcional j�a enunciada:

Perante qualquer situa�c~ao, actividade, etc, ir-se-�a primeiro decompo-la em três elementos:

Os Inputs. Com isto, identi�cam-se os recursos que s~ao absorvidos. Eles podem ser

trabalho, informa�c~ao, materiais, dinheiro, energia, ou outras entidades mais abstrac-

tas. Estes recursos podem porvir de uma ou v�arias fontes. Podem uir de uma

forma cont��nua ou discreta, ou mesmo serem acontecimentos eventuais. Podem ser

previs��veis ou imprevis��veis, aleat�orios.

O Processo. Como resposta aos inputs, tem lugar uma certa forma de actividade den-

tro do sistema. Na empresa, actividades t��picas seriam o registo, a armazenagem a

maquina�c~ao, assemblagem, o c�alculo, a transmiss~ao, etc. A abordagem usada pela

teoria dos sistemas exige que o processo seja algo de est�avel e concreto, de modo que,

perante os mesmos inputs, os mesmos outputs sejam obtidos.

Os Outputs. Uma vez completado o processo, o sistema produz, de dentro para fora, um

conjunto de produtos acabados, res��duos, informa�c~ao, trânsito, dinheiro, etc. Outros

sistemas a ele ligados ir~ao receber tais outputs como seus inputs.

Ainda �e costume considerar, na teoria dos sistemas, um quarto elemento designado por

ambiente. Em certos casos pode ser enganador separar o ambiente dos inputs e outputs;

noutros, porêm, a ideia de ambiente pode facilitar a de�ni�c~ao e estudo dos sistemas.
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O ambiente representa o contexto ou framework dentro do qual um sistema est�a imerso.

Em certos casos, por exemplo, nos sistemas ecol�ogicos, �e interessante considerar um sistema

como isolado, recebendo todos os seus inputs do ambiente e entregando ao mesmo ambiente

todos os seus outputs. Em outras situa�c~oes, a considera�c~ao de um ambiente torna-se �util

para referir aquilo que v�arios sistemas partilham, tanto como inputs como outputs. Assim,
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no caso dos sistemas de informa�c~ao baseados em computadores, �e costume referirmo-nos �as

tecnologias (tanto hardware como software, tanto protocolos como conven�c~oes ou standards)

capazes de servirem de ponte entre v�arios sistemas, como sendo \o ambiente" desses siste-

mas.

128. A Hierarquia de Sistemas. Quando um sistema se comp~oe de partes que s~ao,

elas pr�oprias, sistemas, �e costume designar essas partes por sub-sistemas e a forma como

elas se articulam por hierarquia. Note-se que o termo \hierarquia" tem um sentido muito

preciso e designa aquela forma de organiza�c~ao onde se pode distinguir a raiz e o tronco, os

ramos, os galhos e as folhas �nais. Para que a hierarquia dos sistemas o seja no seu sentido

mais estricto, n~ao bastaria a considera�c~ao de sub-sistemas como parte de sistemas. Seria

tamb�em preciso que esses sub-sistemas estivessem organizados em sistemas como os galhos

de um tronco comum. Portanto, deve tomar-se o uso do termo \hierarquia" na teoria dos

sistemas, como uma concess~ao ao que �e costume, n~ao como a designa�c~ao correcta.

129. N��veis da Organiza�c~ao As organiza�c~oes s~ao sistemas, compoem-se de siste-

mas e fazem parte de sistemas mais abrangentes (como o sistema econ�omico de um pa��s ou

regi~ao). Aqui, interessa considerar a hierarquia que se pode geralmente observar nas grandes

organiza�c~oes de recorte cl�assico. Nesta �optica, consideram-se seis n��veis hier�arquicos:

1. A Corpora�c~ao, que engloba v�arios neg�ocios e suas liga�c~oes. A este n��vel, as liga�c~oes

mais importantes s~ao de tipo �nanceiro (quem controla quem) e as que resultam de

trocas de informa�c~ao e tecnologias.

2. O Neg�ocio, onde se podem encontrar v�arias empresas associadas para a obten�c~ao de

objectivos semelhantes e pertencendo a uma mesma corpora�c~ao.

3. As Empresas ou unidades.

4. As Fun�c~oes dentro de uma empresa, por exemplo, a produ�c~ao, a log��stica, etc, vistas

como modos de articula�c~ao de actividades prim�arias.

5. Os Departamentos, outra forma poss��vel de articular actividades dentro de uma em-

presa, mais orientada para actividades de suporte ou para o fornecimento de servi�cos.

6. As Actividades e as Opera�c~oes, pr�oprias de cada actividade.
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Ao estudarmos um sistema, o primeiro passo consistir�a geralmente no reconhecimento do

seu n��vel hier�arquico. Os sistemas operacionais s~ao os de mais baixo n��vel, e por a�� fora.
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�

E costume representar a hierarquia descrita como uma pirâmide onde o topo corre-

sponde �a corpora�c~ao e na base est~ao as opera�c~oes. Por�em, este modo de ver a articula�c~ao

dos sistemas pode ser enganador ou, pelo menos, de recorte demasiado cl�assico, n~ao corre-

spondendo a certas formas de organiza�c~ao hoje frequentes.

131. As Fronteiras dos Sistemas. Mesmo quando um analista �e capaz de separar

sistemas e sub-sistemas de modo a conceptualizar uma hierarquia ou uma outra divis~ao

funcional, isso n~ao signi�ca que a pr�atica das empresas reicta exactamente tal concep-

tualiza�c~ao. Podem dar-se v�arias raz~oes para as diferen�cas encontradas entre a teoria dos

sistemas e a pr�atica das empresas. A mais geral �e simplesmente esta: um sistema �e um

modelo e portanto representa uma simpli�ca�c~ao da realidade. Mas, ao analizarmos os mo-

tivos pelos quais essa simpli�ca�c~ao pode ser grosseira, o que emerge em primeiro lugar �e o

problema da impossibilidade de de�nir com exactid~ao as fronteiras entre sistemas.
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�

E frequentemente dif��cil descobrir onde os outputs de um sistema acabam e come�cam os

inputs de outro. Isto acontece, tanto ao n��vel hier�arquico, como no encadeamento horizontal

(processo). Noutros casos, v�arios sistemas partilham os mesmos inputs. Por exemplo, uma

ind�ustria pode ter decidido colher e processar dados sobre os n��veis de produ�c~ao individuais

de cada empregado envolvido no processo prim�ario. Isto permite-lhe criar um sistema

para controlar o rendimento dos seus empregados, sistema esse que faz parte do sistema

de controlo das opera�c~oes. Por�em, o sub-sistema de sal�arios tamb�em se serve dos mesmos

dados para calcular pr�emios. Posto isto, em qual dos sistemas acima deve ser colocada a

actividade de recolha e tratamento inicial de dados?
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A consequência mais directa da inde�ni�c~ao nas fronteiras de um sistema �e a necessi-

dade de estar prevenidos contra problemas de redundância e de sumariza�c~ao de dados ou

processos:

� existe redundância quando:

{ os mesmos dados foram recolhidos mais de uma vez, ou quando

{ os dados recolhidos n~ao s~ao usados por nenhum sistema.

A redundância �e um fen�omeno frequente nas organiza�c~oes. Ela deteriora o rendimento

dos sistemas de informa�c~ao pois,
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{ em primeiro lugar, a recolha, armazenamento, transmiss~ao e tratamento de dados

costuma ser onerosa;

{ alem disso, a existência de redundância exp~oe a organiza�c~ao a desaires graves

como a substitui�c~ao de uma vers~ao recente de um �cheiro por outra mais antiga

ou o duplo tratamento de dados.

Note-se que existem casos onde, por motivos de seguran�ca, se introduzem deliberada-

mente dados redundantes num sistema. Por�em, tais casos est~ao estudados para lidar

com tal redundância, n~ao se prestando tanto a erros.

� Existem problemas de sumariza�c~ao quando os c�odigos usados por um sistema para

identi�car determinada informa�c~ao se tornam amb��guos quando usados por outros

sistemas. Em sistemas de informa�c~ao, �e frequente o uso de c�odigos ou chaves. Por

exemplo, em vez de identi�car um empregado pelo nome e apelidos, �e atribuido a cada

empregado uma chave capaz de identi�car, n~ao s�o a pessoa, mas tamb�em a actividade

a que pertence ou outras caracter��sticas. O problema surge precisamente porque estas

chaves, ao serem usadas para �ns muito diversos, �cam com a sua e�c�acia deteriorada

e podem mesmo tornar-se amb��guas.

O �ultimo problema apontado acima �e um exemplo do problema mais geral da especi�cidade

da informa�c~ao, enunciado nos cap��tulos anteriores e n~ao se deve pensar que os gerenciadores

de bases de dados mais recentes, onde as chaves n~ao s~ao aparentes, est~ao isentos dele.

134. O Controlo dos Sistemas. Como vimos, uma ideia b�asica �a teoria dos sistemas

�e a separa�c~ao entre inputs, processos e outputs. Para se obterem determinados outputs,

portanto, basta introduzirem-se os inputs apropriados, pois o processo n~ao d�a surpresas

e as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Na pr�atica, os sistemas desviam-se do

previsto e isso pode ter duas causas:

� a estabilidade do processo n~ao se veri�ca. A forma como ele modi�ca os inputs sofre

utua�c~oes, ou deteriora-se num dado aspecto.

� n~ao �e poss��vel fornecer os inputs necess�arios �a obten�c~ao dos outputs desejados.

No que respeita �a correc�c~ao de desvios que surjam no desempenho do processo, existem

duas formas poss��veis de actuar.
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Figura 14: Um loop de controlo.

� Quando os desvios esperados s~ao espor�adicos e pequenos, o processo �e apenas aferido

desde fora, com a regularidade necess�aria, e eventualmente corrigido.

� Se, por�em, o processo est�a sugeito a desvios frequentes e signi�cativos, torna-se

necess�ario que seja o pr�oprio sistema a auto-controlar-se. Isto consegue-se intro-

duzindo nele loops de controlo tais como o descrito na �gura 14.

Note-se que o loop de controlo da �gura 14 n~ao resolve os problemas surgidos no processo.

Limita-se a modi�car os inputs de modo a conseguir que os outputs n~ao sofram distor�c~oes,

apesar das veri�cadas no processo. Existem por�em sistemas onde, at�e certa medida, os

desvios observados no processo se podem auto-corrigir desde dentro. Estes sistemas j�a

incorporam a auto-aferi�c~ao ou loops de controlo como parte do seu pr�oprio processo e têm

parâmetros determinadores do seu desempenho que n~ao s~ao �xos mas adapt�aveis.
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Quando os desvios se devem a varia�c~oes n~ao-desej�aveis dos inputs, os loops de controlo

tamb�em podem ser capazes, em alguns casos e at�e certa medida, de corrigir o desempenho do

sistema. O conceito agora enunciado tem sido objecto de estudo desde longa data e aplica-

se a uma grande variedade de disciplinas, sendo a base de ciências como a automa�c~ao, o

controlo adaptativo, as redes neuronais, etc.

8.2 Sistemas de Informa�c~ao Empresariais

Tudo o que foi dito acima se aplica a sistemas onde os inputs e outputs sejam dados e onde

o objectivo do processo seja transformar dados em informa�c~ao. Os sistemas de informa�c~ao
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assim de�nidos procuram responder a uma ou v�arias das seguintes fun�c~oes:

1. Registar transac�c~oes efectuadas entre sistemas, no decurso do processo prim�ario.

2. Controlar o desempenho interno dos sistemas existentes na empresa.

3. Processar dados de modo a que possam tornar-se informa�c~ao, a qual �e vista ent~ao

como o recurso b�asico a obter por meio do sistema.

No caso das duas primeiras fun�c~oes, os sistemas de informa�c~ao limitam-se a ser um decalque

ou reprodu�c~ao de outros sistemas subjacentes, fornecendo a liga�c~ao entre as respectivas

actividades. S~ao suportes, n~ao directamente produtivos. No terceiro caso, por�em, a in-

forma�c~ao �e o recurso b�asico a ser processado. Estes sistemas n~ao vêm suportar ou controlar

nenhuns outros.

�

E deles que nos ocuparemos.

136. Elementos de um Sistema de Informa�c~ao. Os sistemas de informa�c~ao têm

os mesmos elementos que os outros. Neles, o processo �e sempre um passo no sentido da

convers~ao de dados em informa�c~ao, tal como se viu nos cap��tulos anteriores. Os outputs

ser~ao tamb�em dados pass��veis de se tornarem informa�c~ao. O ambiente �e o substrato comum

a v�arios sistemas e a sua considera�c~ao �e mais proveitosa do que na maioria dos outros

sistemas.

A metodologia usada pela teoria geral dos sistemas contribui para a de�ni�c~ao do tipo

de inputs, processo e outputs, no caso espec���co dos sistemas de informa�c~ao. Ao considerar

os inputs esta metodologia dirige-se a:

� identi�car os dados dispon��veis em outros sistemas por contraste com a informa�c~ao

que dever�a ser obtida pelo pr�oprio sistema;

� estudar a forma de levar a cabo a liga�c~ao com os outros sistemas.

Ao considerar o processo, esta metodologia procura:

� analizar as actividades necess�arias �a transforma�c~ao dos inputs de modo a obter os

desejados outputs. As actividades mais t��picas s~ao:

{ O registo de dados numa forma que permita o seu processamento.

{ A convers~ao de dados para outros formatos ou media.

{ O armazenamento de dados.
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{ O c�alculo sobre dados,

{ A sumariza�c~ao de dados.

{ A leitura e transmiss~ao de dados armazenados.

� medir a qualidade desses inputs e compara-los com os padr~oes exigidos;

� avaliar a e�c�acia do processo;

Ao considerar os outputs, esta metodologia procura:

� estudar cada utilizador e as suas necessidades de informa�c~ao;

� escolher a forma de fazer chegar aos utilizadores e a outros sistemas essa informa�c~ao:

conteudo, estilo, frequência, etc.

� investigar a interac�c~ao entre sistemas;

� determinar os padr~oes de qualidade a vigorarem, etc.

Ao considerar o ambiente, esta metodologia procura identi�car a tecnologia mais adequada,

tanto hardware como software, canais de comunica�c~ao, protocolos, conven�c~oes, chaves e

tudo o que constitua o substrato comum. Um problema ainda presente hoje em dia �e o

da compatibilidade entre tecnologias: quando esta compatibilidade n~ao est�a imediatamente

acess��vel, n~ao se pode falar em ambiente.

137. Os Mais Comuns Sistemas de Informa�c~ao da Empresa. A lista que agora se

apresenta nunca deveria ser tomada como um incitamento �a cria�c~ao de unidades estanques

onde os dados fossem processados independentemente uns de outros, nem deve ser tida

como exaustiva. Os sistemas de informa�c~ao variam muito de empresa para empresa e s~ao

completamente diferentes consoante a ind�ustria ou o neg�ocio.

Dentro da pr�opria empresa, como vimos, os sistemas de informa�c~ao tamb�em se dis-

tinguem uns dos outros consoante o n��vel de decis~ao onde operam. Em geral, ao considerar

o n��vel das opera�c~oes, pode dizer-se que os sistemas mais comuns pertencem a dois tipos:

� os que contactam com o exterior da organiza�c~ao;

� os que s~ao s�o orientados para o seu interior.

De entre os sistemas que contactam com o exterior, os mais t��picos s~ao:
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� Compras. Regista as transa�c~oes relacionadas com compras efectuadas aos fornece-

dores (a encomenda, a entrega, o pagamento, etc.). Mantêm actualizado o �cheiro de

fornecedores e cada uma das suas contas correntes. Fornece ao sistema \armaz�em" e

ao sistema \recepcionamento e controlo" transa�c~oes de entrada.

� Vendas. Semelhante ao anterior, mas relativo a clientes. Emite facturas e recibos, ac-

tualiza contas correntes, etc. Tamb�em fornece dados aos sistemas \armaz�em", \Mar-

keting", \Service" e outros.

� Sal�arios. Mant�em o �cheiro de empregados, paga os sal�arios, pr�emios e encargos

sociais.

� Marketing. Mant�em um �cheiro de poss��veis clientes e envia-lhes informa�c~ao sobre

pre�cos e produtos. Pode assumir formas muito diversas.

� Service. Mant�em um �cheiro das entidades a servir e da forma concreta como cada

uma delas �e acompanhada. Cada caso �e totalmente distinto dos outros.

De entre os sistemas s�o orientados para o interior da organiza�c~ao, os mais t��picos s~ao:

� Contabilidade.

� Tesouraria.

� Custeio.

� Or�camento e plano.

� Armaz�em (ou Existências ou Stocks).

� Controlo da produ�c~ao.

� Controlo da qualidade.

Todos estes s~ao sistemas se baseiam em transa�c~oes.
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A um n��vel j�a n~ao operacional, encontram-se ainda outros sistemas cujos inputs s~ao

dados elaborados, resultantes dos anteriores e do exterior. Por exemplo:

� Plani�ca�c~ao e previs~ao.

� Desenho do produto.
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� Apoio �as decis~oes do gestor.

� Apoio �as decis~oes estrat�egicas.

Ao contr�ario dos sistemas transacionais, que acompanham o processo prim�ario e onde a

tecnologia desempenha um papel preponderante, estes outros sistemas s~ao frequentemente

informais, suportados por pequenos computadores e por software de uso geral como folhas

de c�alculo, packs de estat��stica, de simula�c~ao, de desenho ou de gr�a�cos. S~ao conhecidos

pela sigla SSD (sistemas de suporte �a decis~ao), o que n~ao signi�ca que os anteriores n~ao

auxiliem a decis~ao tamb�em.

8.3 Actividades de um Sistema

Um sistema de informa�c~ao pode ser descrito pelas

� fun�c~oes que executa e pelo

� modo como as executa.

A transforma�c~ao de dados levada a cabo dentro de um sistema de informa�c~ao requer uma

ou v�arias das seguintes fun�c~oes b�asicas:

Manipula�c~ao de Bases de Dados:

�

E a fun�c~ao mais comum nos sistemas transacionais e

ser�a estudada mais adiante neste contexto. Chama-se genericamente \base de dados"

a uma unidade l�ogica usada para armazenar conjuntos de dados, permitindo ao mesmo

tempo a sua consulta e actualiza�c~ao.

Processamento L�ogico: Engloba tanto as fun�c~oes rotineiras como sejam a ordena�c~ao de

�chas de acordo com um dado crit�erio (sort), como a selec�c~ao de apenas certos factos

de entre muitos poss��veis (query) e at�e o racioc��nio l�ogico. A maioria dos sistemas

ditos periciais s~ao um paradigma deste tipo de processamento.

Processamento Num�erico: Fazem parte desta fun�c~ao a acumula�c~ao de valores para

obten�c~ao de totais, o c�alculo de m�edias, etc. Na pr�atica, n~ao se pode separar do

processamento l�ogico. Por exemplo, no c�alculo de totais parciais (por agência ou por

vendedor, etc.) �e preciso fazer somas sobre o resultado de queries. Nos sistemas

transacionais este tipo de processamento tem, tradicionalmente, pouco peso. Por�em,
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com a incorpora�c~ao de formas de controlo mais so�sticadas, j�a se encontram sistemas

deste tipo onde o processamento num�erico �e importante.

Bur�otica: Engloba o processamento de textos, bases de dados, imagens, voz, correio, etc.

num �unico ambiente, de modo a automatizar as tarefas de escrit�orio.

Telem�atica: Fornece os meios necess�arios �a transmiss~ao e recep�c~ao de dados que seja

preciso fazer percorrer distâncias mais ou menos longas dentro do mesmo sistema.

Mais uma vez se faz notar que, na pr�atica, seria imposs��vel isolar as fun�c~oes acima ou

separa-las umas das outras dentro de um sistema.

O modo como as fun�c~oes s~ao executadas �e espec���co de cada uma. Ver-se-~ao agora, em

tra�cos muito gerais, os modos mais comuns encontrados nas fun�c~oes acima.

139. Bases de Dados. Em qualquer base de dados da empresa devem considerar-se

dois tipos de dados:

Tabelas, tamb�em conhecidas como �cheiros-mestres, onde se armazenam dados mais es-

t�aveis como a lista de empresas fornecedoras, a lista de empregados da empresa ou de

pe�cas existentes em armaz�em, dados sobre os centros de distribui�c~ao, contas correntes,

etc.

Transa�c~oes onde, como vimos, se armazenam os movimentos efectuados no decurso das

opera�c~oes e que ir~ao afectar os valores registados nas tabelas.

Assim, a entrada de um lote de pe�cas em armaz�em ir�a originar uma transa�c~ao. Esta tran-

sa�c~ao ser�a registada na base de dados; mas dever�a tamb�em ser usada para actualizar, pelo

menos, as seguintes tabelas: a lista de pe�cas em armaz�em deve ser actualizada de acordo

com o n�umero e o tipo de pe�cas que entraram; a conta-corrente do fornecedor deve ser

creditada no montante dessas pe�cas, at�e ao momento em que a empresa resolva pagar a esse

fornecedor.
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Enquanto que as tabelas existem durante um tempo ilimitado, os �cheiros de transa-

�c~oes deixam de ter utilidade depois de terem sido usados para actualizar as tabelas, sendo

ent~ao arquivados. Quando a lista de pe�cas em armaz�em foi actualizada, as transa�c~oes que

serviram para actualiza-la devem ser postas de parte. Se n~ao fosse assim, correr-se-ia o risco

de, por engano, actualizar duas vezes a tabela de pe�cas em armaz�em, usando repetidamente

as mesmas transa�c~oes.
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Como se vê, as tabelas contêm as entidades, internas e externas, com as quais a

empresa se relaciona. As transa�c~oes s~ao apenas os movimentos envolvendo essas entidades.

Idealmente, uma transa�c~ao s�o deve conter dados que respeitem a movimentos, de modo a

poderem ser arquivadas depois de cumprida a sua miss~ao. Os dados permanentes devem

constar das tabelas, n~ao das transa�c~oes.

142

A liga�c~ao l�ogica entre tabelas e transa�c~oes �e feita por meio de chaves ou c�odigos. No

exemplo acima, a cada fornecedor seria dado um c�odigo pr�oprio e cada tipo de pe�ca usada

na produ�c~ao tamb�em teria um c�odigo. Ao registar a transa�c~ao, o encarregado do armaz�em

apenas precisaria de indicar os dois c�odigos acima, a quantidade de pe�cas entradas e a data.

Depois, o sistema de informa�c~ao iria efectuar as seguintes opera�c~oes na base de dados:

� usando o c�odigo da pe�ca, ele iria pesquizar e descobrir, na lista de pe�cas em armaz�em,

qual o n�umero de pe�cas desse tipo existente �a data da transa�c~ao e qual o seu custo

unit�ario;

� de posse destes elementos, a quantidade de pe�cas transacionada seria usada para

actualizar as existências, isto �e, o seu n�umero na lista de pe�cas em armaz�em;

� depois, o c�odigo do fornecedor, tal como constasse na transa�c~ao, seria por sua vez

usado para pesquisar e descobrir, na tabela de fornecedores, a conta-corrente daquele

fornecedor concreto;

� ent~ao, o pre�co unit�ario obtido com a pesquiza da tabela de pe�cas, juntamente com o

n�umero de pe�cas transacionado, seria usado para creditar essa conta-corrente.

� Finalmente, o sistema arquivaria a transa�c~ao, acrescentando-lhe a informa�c~ao de quais

as tabelas que tinham sido actualizadas e em que data, para permitir a corre�c~ao de

erros.

Na pr�atica, o encarregado do armaz�em n~ao iria precisar de saber quais os c�odigos do fornece-

dor e da pe�ca, quando quizesse registar a transa�c~ao referida acima. A pr�opria base de dados

ajuda-lo-ia a localizar o fornecedor e a pe�ca em causa nas respectivas tabelas. Os c�odigos

utilizados pelo sistema de informa�c~ao para ligar tabelas entre si ou para registar transa�c~oes

nem sempre precisam de ser conhecidos pelo utilizador. O analista, por�em, erra se autorizar

o sistema a codi�car a seu bel-prazer. Mais cedo ou mais tarde ter�a que enfrentar problemas

l�ogicos ou, ainda pior, uma quebra, imposs��vel de remediar, no rendimento do sistema.
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143. Modos Batch e Tempo Real. O exemplo acima ilustra a tipo de opera�c~oes que

uma base de dados efectua. Note-se que a pesquiza de tabelas �e um processamento l�ogico e

a actualiza�c~ao de contas-correntes ou de exist�encias exige processamento num�erico. No que

respeita ao modo como as bases de dados s~ao actualizadas pelas transa�c~oes, existem duas

alternativas:

Actualiza�c~ao em Lotes ou Batch. Consiste em s�o actualizar tabelas em alturas pre-

determinadas. As transa�c~oes que forem sendo registadas guardam-se numa \fornada"

em vez de serem logo usadas para actualizar as tabelas da base de dados. Quando

chega o momento de actualizar essas tabelas (uma vez por dia, por semana ou por

mês), o lote das transa�c~oes �e primeiro submetido a testes para se descobrirem poss��veis

erros, �e depois ordenado da forma mais conveniente e s�o ent~ao o sistema actualiza as

tabelas e arquiva o lote de transa�c~oes.

Actualiza�c~ao em Tempo Real. Cada transa�c~ao d�a or��gem a uma actualiza�c~ao de tabelas.

Depois de usadas, as transa�c~oes s~ao arquivadas.

�

A primeira vista, a actualiza�c~ao de tabelas em tempo real s�o parece oferecer vantagens sobre

a actualiza�c~ao por fornadas. Em tempo real, um gestor pode saber, em cada momento, qual

a situa�c~ao do armaz�em, das contas-correntes, da produ�c~ao, da caixa, etc. No modo batch,

�e preciso esperar pela altura em que o sistema processa os dados.
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Os t�ecnicos de inform�atica e os vendedores de computadores n~ao se cansam de lembrar

este facto. Na opini~ao deles, as empresas que ainda usam o modo batch s~ao retr�ogradas e

fazem-no por simples vontade de irrita-los. Um gestor experiente, por�em, sabe que a raz~ao

pela qual uma percentagem t~ao elevada de empresas se recusa a passar do modo batch para

a actualiza�c~ao em tempo real prende-se com os seguintes factos:

� o modo batch oferece muita maior �abilidade. Os erros cometidos durante o registo

de transa�c~oes corrigem-se facilmente, �e poss��vel detectar inconsistências antes de elas

fazerem estragos, o sistema �e imune a perdas internas de dados, etc.

� O modo batch �e barato: exige hardware e software pouco so�sticados mas muito

robustos, a an�alise e programa�c~ao s~ao simples e a implementa�c~ao e teste e j�a s~ao bem

conhecidos. Pelo contr�ario,

� o modo tempo real �e muito caro, se minimamente ��avel; e �e muito pouco ��avel se

barato. Exige software e hardware so�sticados e, mesmo assim, n~ao consegue atingir
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os n��veis de seguran�ca do modo batch. Os erros, quando cometidos, s~ao trabalhosos

de corrigir.

� Muitas actividades da empresa n~ao precisam de informa�c~ao em tempo real: o facto

de um gestor dispôr desses dados no pr�oprio momento de cada transa�c~ao, n~ao ir�a

acrescentar valor ao produto nem reduzir custos.

O gestor deve saber como enfrentar a press~ao para substituir sistemas simples e que cumprem

inteiramente o seu papel, por outros mais caros e so�sticados mas desnecess�arios e pouco

��aveis.
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Vale a pena apostar em modos operativos em tempo real quando isso signi�car

uma vantagem competitiva. Por exemplo, numa empresa de servi�cos, quando o tempo

real garante melhor assistência a clientes; numa empresa industrial, quando o tempo real �e

necess�ario para uma produ�c~ao mais e�ciente (o caso do \just-in-time"); num hipermercado,

sempre, para se obter uma maior rota�c~ao dos stocks; num banco, para evitar que os clientes

levantem mais dinheiro do que tenham ou para lhes facilitar a vida.

146. Bur�otica. Uma das �areas onde a tecnologia dos sistemas de informa�c~ao parece

mais promissora �e a simpli�ca�c~ao da carga burocr�atica das organiza�c~oes. Na maioria das

empresas este objectivo est�a por�em longe de ser atingido e �e muito mais a conversa �ada

do que a realidade.

As fun�c~oes b�asicas de um sistema de informa�c~ao de escritorio s~ao as mesmas que se

encontram em qualquer outro. Por�em, o modo como tais fun�c~oes s~ao executadas �e muito

caracter��stico: assenta em redes de pequenos computadores equipados com software de uso

geral, em vez de m�aquinas grandes com programas feitos de prop�osito para uma dada tarefa.

Estas fun�c~oes podem agrupar-se em quatro �areas:

Pesquiza e actualiza�c~ao de �cheiros. No escrit�orio, n~ao existem �cheiros de transa�c~oes

e a actualiza�c~ao de dados �e feita corrigindo directamente os �cheiros-mestres. Ao

contr�ario do que julgam os inform�aticos, este tipo de aplica�c~oes �e pouco usado; e

certas facilidades, como o query ou macros, s~ao-no s�o por utilizadores muito especiais.

Modela�c~ao com Folhas de C�alculo. T�em um papel preponderante e foram o motor da

informatiza�c~ao do escrit�orio. Servem para construir modelos �nanceiros, para gerir o

pessoal das pequenas empresas, para tudo o que requeira c�alculos repetitivos. Al�em
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disso, servem para armazenar bases de dados sob a forma de tabelas simples. Hoje,

quase todas as tabelas usadas no escrit�orio encontram-se em folhas de c�alculo, n~ao em

bases de dados.

Correio e elabora�c~ao de documentos. O correio electr�onico, juntamente com a possi-

bilidade de personalizar a correspondência e o envio autom�atico de faxes, tamb�em

modi�cou o modo como os dados circulam no escrit�orio. Mais importante, o princ��pio

do workow management, em que um ambiente de rede �e usado como base para

\imprimir" um esquema organizacional, come�ca a modi�car a burocracia de muitas

empresas.

Desenho, Gr�a�cos, Apresenta�c~oes. De entre as restantes ferramentas de escrit�orio, a

mais usada �e o desenho de projectos, gr�a�cos e apresenta�c~oes. A seguir, vêm os

instrumentos para levar a cabo an�alises estat��sticas complicadas.

A caracter��stica comom a todas estas ferramentas �e serem, por excelência, isso mesmo:

ferramentas, isto �e, algo que pode ser usado com facilidade nas tarefas mais variadas. Ao

contr�ario dos sistemas dedicados, que s�o fazem uma m~ao-cheia de coisas e que, para se

conseguir pô-los a fazer seja o que for para al�em disso, requerem um enorme esfor�co e perda

de tempo, estes SSD est~ao �a disposi�c~ao, como auxiliares, e prestam-se facilmente a um

grande n�umero de tarefas.
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Assim, enquanto que um sistema dedicado aumenta a rigidez da empresa ao enfraquecer

a sua capacidade de adapta�c~ao a mudan�cas, os SSD tornam a empresa mais ex��vel.
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A emergência dos SSD durante o in��cio dos anos oitenta representou, sem a m��nima

d�uvida, a revolu�c~ao com maiores e mais duradouras consequências que os computadores j�a

trouxeram �as empresas.

8.4 Resumo

Um sistema �e uma abstrac�c~ao ou modelo que consiste em considerar separadamente os

inputs, o processo e os outputs. Na empresa, a teoria sistemica aplica-se com proveito ao

estudo do modo como os dados uem e se transformam, dando or��gem aos sistemas de

informa�c~ao.

Ao estudar os sistemas de informa�c~ao interessa considerar, para al�em do n��vel de decis~ao

ao qual se destinam, a sua rela�c~ao com o exterior e o modo como os dados s~ao processados.
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