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RESUMO

SERPA, Leonardo Macedo. Avaliação do Sistema de Informações do CRO-SC2004.
.20filabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

Este trabalho foi realizado junto ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina
(CRO-SC) que é o órgão responsável pela fiscalização de profissionais e entidades que
exercem atividades de cunho odontológico no Estado de Santa Catarina. Teve como objetivo
avaliar o Sistema de Informações utilizado no CRO-SC, em virtude das necessidades efe tivas
de informações da organização. Para tanto, esta pesquisa, que é um estudo de caso, utilizou
uma série de procedimentos metodológicos como pesquisa bibliográfica, entrevistas nãoestruturadas e observações junto à rotina de trabalho dos funcionários nos oito setores do
CRO-SC: Secretaria, Setor de Inscrição e Cadastro, Procuradoria Jurídica, Setor de
Fiscalização, Setor Econômico-Financeiro, Assessoria da Presidência, Centro de
Processamento de Dados (CPD) e Setor de Arquivo. Foram identificadas e estruturadas as
diferentes informações que possibilitam o trabalho eficiente, tendo em vista as caracteristicas
individuais de cada setor. 0 Sistema de Informações foi avaliado em virtude dessas
informações encontradas, sendo que o resultado dessa avaliação foi a proposição de melhorias
em alguns aspectos desse sistema, a fim de que se possa facilitar algumas tarefas
desempenhadas atualmente em alguns setores de maneira ineficiente ou obsoleta. Concluiu-se
que o estudo dos Sistemas de Informação sob a (Aka do usuário final 6 de extrema
importância para a eficiente administração das informações que tangem o cenário
organizacional.

Palavras-chave: Informações, Sistemas de Informações e Avaliação.
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1 INTRODUÇÃO

0 presente capitulo apresenta o tema desta pesquisa, bem como o problema que a
orienta. Em seguida, expõe os motivos que a justificam no contexto do tema em questão. Por
fim, aborda os objetivos gerais e específicos que a originaram em tomo dos quais o trabalho
foi desenvolvido.

1.1 Tema problema

O avanço da tecnologia permitiu h. sociedade mundial atingir o ponto que a designa
hoje em dia como sendo a sociedade da informação, economia da informação ou era da
informação. Isso 6 decorrente do significante progresso registrado nas áreas de informática e
telecomunicações, que possibilitou As organizações alcançarem, através do uso intensivo da
informação, niveis de eficiência e eficácia nunca imaginados no passado. Assim, a tecnologia
da informação estabeleceu-se enquanto novo paradigma, promovendo modificações na forma
de produzir, nos produtos, nas estruturas das organizações e no papel do administrador.
Partindo desse cenário, o presente trabalho visa explorar a área de Sistemas de
Informações junto ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO-SC),
identificando e diagnosticando processos e informações referentes a sua rotina de trabalho.

Diante do exposto, o problema definido foi o seguinte:

De que forma pode ser melhorado o Sistema de Informações do CRO-SC em função
de suas efetivas necessidades de informação?
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1.2 Justificativa

1.2.1 Importância

Este trabalho justifica-se a nível teórico no momento em que colabora com a ciência
no desenvolvimento do conhecimento, como ainda na continuidade dos trabalhos acadêmicos,
em especial no ramo da teoria de Sistemas de Informação.
Numa sociedade da informação, a maior parte dos bens, produtos

e serviços

produzidos, estão relacionados com o processamento da informação. O CRO-SC, como
organismo pertencente a esse tipo de sociedade, deve utilizar-se de mecanismos atualizados
para desenvolver suas atividades. 0 atual sistema foi implantado em maio de 2000, sofrendo,
desde então, inúmeras modificações e ampliações. Portanto, este estudo justifica-se por ser
importante para o CRO-SC como um instrumento de análise do sistema em questão, além de
disseminar, dentro da própria organização, os conceitos e a importância da disciplina Sistemas
de Informações.

1.2.2 Oportunidade

Quanto A. oportunidade, este estudo se justifica pelo fato de que o Trabalho de
Conclusão de Estágio é obrigatório neste momento, e é pré-requisito indispensável para a
obtenção do titulo de bacharel em administração por esta universidade.
Justifica-se também pelo fato de que o autor deste projeto está estagiando no CROSC, tornando possível o acesso a toda a organização, com o objetivo de contribuir com a
mesma no intuito de melhorar a sua administração.
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1.2.3 Viabilidade

Por se tratar de um tema relativamente atual, esta pesquisa foi realizada junto ao
acervo bibliográfico disponível, cujos apontamentos demonstraram a importância dos
Sistemas de Informações para a subsistência das organizações inseridas em um mundo cada

vez mais globalizado e instável, em que as informações sic) as armas da batalha concorrencial.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho tornou-se viável, justamente por haver publicações a
respeito do tema e, também, pela facilidade de obtenção dos dados sobre a organização, já que
o pesquisador deste estudo é estagiário da mesma.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste estudo é Avaliar e propor melhorias para o Sistema de

Informações do CRO-SC.

Para que seja alcançado o objetivo geral, foi necessário o estabelecimento dos
seguintes objetivos especificos:

a) Detalhar as necessidades de informações do CRO-SC;
b) Avaliar o Sistema de Informações existente;
c) Propor melhorias para o Sistema de Informações.

1.3.1 Avaliação dos Objetivos

Para os fins a que se propôs esta pesquisa, houve realização plena dos objetivos
previamente determinados.
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0 referencial bibliográfico estudado esteve condizente com as necessidades deste
estudo. 0 estudo de Sistemas de Informação, como um tema que constantemente é alterado
pelas inovações tecnológicas, evidenciou a necessidade da organização em atualizar-se
periodicamente quanto aos seus processos e recursos, a fim de garantir a qualidade de seus
serviços e a sua própria subsistência.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceitos Fundamentais

Nos últimos 25 anos o mundo industrializado vem enfrentando a transição de uma
economia industrial para uma economia de informação, e nas próximas décadas, a
informação, mais do que a terra ou o capital, será a força motriz na criação de riquezas e
prosperidade. Nesse tipo de economia, o sucesso é determinado pelo que se sabe e não pelo
que se possui.
Como sociedade todos estão envolvidos em competição por recursos e mercados com
outras nações de todos os continentes. Hoje está claro que a sociedade terá que organizar
mercados globais, corporações internacionais e organizações multinacionais, se quiser manter
e melhorar o padrão de vida. Seri necessário o uso de Sistemas de Informação para fazer isso
com eficiência e sucesso (LAUDON e LAUDON, 1999).
Para explorar o crescente papel dos Sistemas de Informação nas organizações,
primeiro é necessário definir um Sistema de Informação e seus componentes básicos (dados,
informação e sistema). Por séculos a humanidade vem tentando elaborar conceitos para esses
termos, iniciando com Platão (c. 428-348 a.C.) até os grandes autores e pesquisadores
contemporâneos. Sendo assim, qualquer definição aqui exposta não visa a ser a verdade
absoluta, visto que esses termos ainda são muito debatidos na comunidade acadêmica de hoje.

2.1.1 Dados

Para Laudon e Laudon (1999, p.10), o termo dado ou dados pode ser descrito como
"fluxos de fatos brutos que representam eventos decorrentes das organizações ou do ambiente
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fisico antes deles terem sido organizados ou arranjados na forma que as pessoas possam
entendê-los ou usá-los".
JA Reynolds (1998, p.6) apresenta uma definição mais simplificada que diz que
"dados 6 uma coleção de fatos desorganizados que ainda não foram processados em
informap3es".
A defmição que melhor se apresenta para o presente trabalho é fusão entre os
conceitos de Zwass (1992) e de Mailas (1999) podendo-se definir que os dados são o material
ou a expressão em estado bruto e não interpretada de um fato com a finalidade de se obter
informação.

2.1.2 Informação

Neste tópico, é possível notar que a maior parte dos autores concorda que a criação
da informação se dá a partir de dados trabalhados. Os dados são uma forma primaria, ou uma
matéria-prima, que alimenta um sistema. Depois de trabalhados, ou em outras palavras,
coletados, processados e armazenados, transformam-se em informação.
Laudon e Laudon (1999, p.10) destacam que "são dados que têm sido modelados
numa forma significante e útil para os seres humanos".
Já o conceito de Zwass (1992, p.14) diz que "informação é um incremento no
conhecimento, que contribui para o quadro geral de conceitos e fatos que conhecemos".
Para Manfts (1999, p.54), "a informação é um dado registrado, classificado,
organizado ou interpretado dentro de um contexto, exprimindo significado", e ainda destaca
que "a informação 6 um processo pelo qual a empresa informa-se sobre ela própria e seu
ambiente, e por ele informa ao seu ambiente sobre ela mesma".
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McGee e Prusak (1994, p. 23), definem que "a informação não se limita a dados
coletados; na verdade, informação são dados coletados, organizados, ordenados, aos quais são

atribuidos significados e contexto".
Algumas diferenças básicas entre dados e informações podem ser apontadas:
a) Informa coes devem informar, enquanto os dados, não tem absolutamente essa
função.
b) Informa coes devem ter limites, enquanto os dados podem ser ilimitados.
Para que os dados se tomem Ateis a uma pessoa encarregada do processo decisório, é
preciso que sejam apresentados de forma que essa pessoa possa relacioná-los e atuar sobre
eles.
Pode-se concluir a definição de informação com o seguinte conceito: "Informação é
o dado trabalhado que permite ao executivo tomar decisões". (REBOUCAS, 1998, p.34).

2.1.3 Administração Estratégica da Informação

De acordo com Drucker (1991), a importância da informação pode ser observada se
for considerada a transformação radical ocorrida no perfil do trabalho exercido pela mão-de-

obra das diversas atividades produtivas de um pais.'
Nos últimos 120 anos, ganhos de produtividade foram obtidos através da

mecanização de processos de produção e de transporte, atividades de manufatura, de
agricultura, e de serviços (observou-se crescimento médio anual de 3% a 4% nos países
desenvolvidos durante esse período). 0 trabalho intensivo da mão-de-obra foi substituído pela
mecanização crescente das tarefas componentes dos processos de produção e transporte.
Ainda segundo Drucker (1991), observando o perfil da mão-de-obra hoje existente
nos países desenvolvidos, constata-se que apenas 20% de seu total se dedicam diretamente a
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esse tipo de tarefa. Os demais, 80%, são trabalhadores intelectuais e de serviços, cujo
elemento de trabalho é a informação.
Lesca e Almeida (1994, p. 67) destacam três hipóteses que servem de base para as
afirmações de Drucker (1991) quanto à importância da administração estratégica da
informação no sucesso econômico da empresa. Sao elas:
a) As empresas que desenvolvem administração da informação de maneira eficaz
fazem parte do grupo das de melhor desempenho. Estas empresas dominam a
concorrência.
b) É possível demonstrar que em empresas nas quais a administração da informação
inexiste se desenvolve processo de degradação do desempenho, sem haver a
percepção dessa ocorrência. São presas fáceis para a concorrência.
c) Uma empresa pode melhorar, significativamente seu desempenho a partir do
desenvolvimento de um processo de administração da informação com orientação
estratégica, a fun de obter vantagem competitiva.

"A expressão Administração Estratégica da Informação designa a utilização da
informação para fins estratégicos, visando a obtenção de vantagem competitiva" (LESCA e
ALMEIDA, 1994, p,67).

2.1.3.1 Administração da Qualidade dos Fluxos de Informação

Segundo Lesca e Almeida (1994), pode-se encontrar em cada um dos ties fluxos,
duas componentes interdependentes e denominadas de informação de atividade e informação
de convívio.
A informação de atividade é aquela responsável por garantir o funcionamento da
empresa. São mecanicamente indispensáveis, e, em função disso, os departamentos da
organização que as possuem consideram-se seus proprietários. São informações
exclusivamente operacionais.
A informação de convívio é aquela responsável pela interação entre os individuos,
permitindo também influenciar seu comportamento. Sua principal característica é o
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relacionamento inter-pessoal. Pode ser chamada de cimento da organização, pelo fato de ser
vital A. mesma.
Assim sendo, serão examinados detalhadamente, a seguir, cada um dos três fluxos
componentes da visão global da informação da empresa:

a) Fluxo de Informações criadas pela empresa para uso próprio

- Informações de convívio produzidas pela empresa para ela própria —

esse tipo de

informação tem como objetivo dar sentido ao trabalho realizado den tro da empresa Serve
para influenciar o comportamento dos indivíduos, a fim de orientá-los em uma mesma direção
e facilitar a sinergia dos esforços individuais. Ex: comunicação interna.
- Informações de atividade produzidas pela empresa para uso interno —

são todas as

informações necessárias para iniciar, realizar e controlar as operações relacionadas ao
funcionamento da empresa
- Os fluxos intemos das informações de atividades e de convívio contribuem para a
realização de um mesmo objetivo global: o desempenho da empress.
- Esses dois fluxos de informação não podem ser ignorados, pois tem como
conseqüência a degradação do desempenho da empress.
- Esses dois fluxos são interdependentes, mas a má qualidade do fluxo de convívio
pode reduzir a eficácia do fluxo de atividade.
- Uma empresa competitiva administra o fluxo global (reunidas as duas
componentes) interno de informação e dele sabe tirar proveito. (LESCA e
ALMEIDA, 1994, p.72).

b) Fluxo de Informações produzidas pela empresa com orientação para fora dela

- Informações de convívio orientadas para fora da empresa — são informações que a
empresa deve fornecer ao meio externo (clientes, bancos, fornecedores, concorrentes, entre
outros) com o objetivo de tentar influenciar seu comportamento, segundo orientação que lhe
seja favorável. Ex: publicidade, ofertas de emprego, etc.
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- Informações de atividade orientadas para fora da empresa — esse tipo de

informação diz respeito a todas as transações realizadas em conjunto com os atores externos.
Ex: compra, venda, etc.

c) Fluxo de Informações coletadas externamente e orientadas para dentro da empresa

- Informa coes de convívio coletadas externamente it empresa — são informações

necessárias para a empresa saber o que está acontecendo no meio externo, de modo que a
mesma consiga prever suas ações futuras.
- Informação de atividade originada externamente à empresa — este tipo de

informação é simétrico ao da produzida pela empresa com orientação para fora. Ex: pedidos
de clientes, documentos dos fornecedores, extratos de bancos, etc.

2.1.3.2 Estilos de Gerência da Informação

McGee e Prusalc (1994), identificam cinco diferentes estilos de gerência da

informação, de acordo com a sua administração em cada empresa: Utopia Tecnocritica,
Anarquia, Feudalismo, Monarquia e Federalismo. E apresentada a seguir a descrição de cada
um deles:

a) Utopia Tecnocrática — uma abordagem altamente tecnológica do gerenciamento
da informação que enfatiza a classificação e a modelagem do patrimônio de informações de
uma organização, apoiando-se fortemente em novas tecnologias. Os profissionais com o esse
estilo de gerenciamento da informação, têm como objetivo planejar uma infra-estrutura
tecnológica que possa fornecer informação a cada terminal da organização individualmente e,
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em seguida, formar bancos de dados com a estrutura correta para armazenar essa informação
sem redundância;

b) Anarquia — ausência completa de uma gerência da informação, que deixa a cargo
dos indivíduos obter e gerenciar sua própria informação. As desvantagens, a longo prazo, da
anarquia da informação são notórias. Quando cada terminal da organização possui seu próprio
banco de dados, seu próprio sistema independente, os números referentes a receitas, custos,
níveis de pedidos de compra dos clientes, etc., em um determinado departamento, poderão
facilmente divergir daqueles existentes em outros bancos de dados numa outra area da
empresa;

c) Feudalismo — gerenciamento da informação por unidades de negócios ou
funcionais, que definem suas próprias necessidades de informação e repassam apenas uma
informação limitada à empresa em geral. É o estilo de gerenciamento da informação mais
encontrado nas empresas de hoje. Os executivos de cada departamento determinam qual a
informação que deverá ser coletada em seusftudos, como será interpretada, e em que formato
será relatada ao rei ou presidente da empresa;

d) Monarquia — a classificação da informação e a definição de seu fluxo através da
organização 6 feita pelos lideres da empresa, que podem ou não compartilhar de boa vontade
a informação após coletá-la. Segundo os autores, esse estilo de gerenciamento apresenta uma
grande desvantagem que 6 facilmente encontrada em qualquer monarquia: o simples fato da
mortalidade. Quando um monarca morre ou 6 deposto, um ponto de vista muito diferente
sobre o gerenciamento da informação pode ser implantado. Vale ressaltar que culturas e
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tradições podem levar muitos anos para se assentarem firmemente em uma empresa, podendo
esse processo de substituição, causar o retorno ao estilo de gerenciamento anárquico,

e) Federalismo

—

é uma abordagem de gerenciamento da informação baseada no

consenso e na negociação de elementos de informação-chave e no fluxo da informação para a
organização. Os autores ressaltam que as empresas com esse estilo devem possuir liderança
central forte e uma mentalidade que estimule a cooperação e o aprendizado. Para que a
empresa seja bem sucedida na tarefa de gerenciar a informação, precisa haver um consenso
sobre o que é a informação dentro de uma organização, quem a possui, sob que forma é
conservada, quem é o responsável pelo seu gerenciamento e, mais importante ainda, como
controlar e utilizar a informação que existe em todas as organizações.

2.1.3.3 A importância da informação na organização

A rapidez com que as mudanças estão ocorrendo em todas as áreas do conhecimento
é uma prova da importância irrefutável da informação para a sobrevivência e para a
competitividade das organizações.
Rebougas (1998, p.35), destaca que "o propósito básico da informação é o de
habilitar a empresa a alcançar seus objetivos pelo uso eficiente dos recursos disponíveis, nos
quais se inserem pessoas, materiais, equipamentos, tecnologia, dinheiro, além da própria
informação".
Com base em McGee e Prusak (1994) e em Beuren (1998), a informação é um fator
de extrema importância na formação do pensamento estratégico de uma organização. Segundo
esses autores, a informação pode tanto prestar suporte na definição de uma nova estratégia
empresarial, quanto ser um componente em uma estratégia já definida. Quanto A definição de
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uma nova estratégia, a informação pode ser usada para identificar novas alternativas para
provocar mudanças no poder de barganha da empresa junto ao ambiente externo, para
remover ou criar barreiras à entrada de novos concorrentes, para diferenciar uma empresa das
demais que atuam no mesmo segmento, para configurar novas cadeias de valor, para penetrar
em economias diferenciadas, entre

01&Os.

Já a perspectiva da informação como sendo um componente em uma estratégia já
definida, caracteriza-se pelo fato de inclui-la em produtos e serviços já existentes na empresa
"Em vários segmentos de negócios, o sucesso da organização, num futuro muito próximo,
dependerá de sua capacidade de identificar e satisfazer As necessidades de seus clientes,
associando ou dissociando a informação aos produtos ou serviços por ela comercializados"
(BEUREN, 1998, p.54).
Lesca e Almeida (1994) consideram a importância da informação na produção, no
processo de tomada de decisão, no comportamento das pessoas e na sinergia do trabalho das
organizap5es.
Na abordagem da informação, enquanto fator de produção, os autores explicam que a
informação permite As empresas acrescentarem valor ao produto/serviço, desde a criação até
as etapas finais de sua cadeia logísti ca Ainda quanto a este aspecto, Laudon e Laudon (1999)
enfatizam que a utilização de Sistemas de Informação na produção 6 importante para o
aumento da qualidade da produção, reduzindo o número de passos em quaisquer processos
possibilitando a redução da probabilidade de problemas (produtos defeituosos, falhas
humanas, etc). Os Sistemas de Informação podem contribuir eliminando atrasos críticos no
ciclo de produção.
Como apoio na tomada de decisão, a informação contribui para a redução de
incertezas inerentes a esse processo, podendo ser utilizada como suporte para minimizar os
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riscos e aproveitar oportunidades de mercado através de Sistemas de Apoio à Decisão (SAD),
que serão estudados posteriormente.
A informação pode exercer influência sobre o comportamento dos indivíduos e dos
grupos, tanto dentro como fora das organizações. Internamente, a informação objetiva
influenciar o comportamento dos indivíduos, de modo que suas ações sejam condizentes com
os objetivos da empresa A informação pode multiplicar a sinergia dos esforços, ou anular o
resultado do conjunto de esforços. Externamente, a informação tem por objetivo influenciar
os diversos públicos com os quais a organização interage (clientes, consumidores,
fornecedores, repartições públicas, etc.) de forma favorável aos objetivos da mesma
Ainda no aspecto da influência da informação no comportamento humano, Wurman
(1995) destaca que essa influência se di de maneira distinta, dependendo da forma como cada
individuo a percebe e interpreta Isso parece evidenciar que as informações exercem
diferentes níveis de urgência sobre a vida das pessoas, níveis estes que abrangem desde a
informação pessoal, essencial para a sobrevivência fisica do indivíduo, até a forma mais
abstrata de informação, como os mitos pessoais, o desenvolvimento cultural e a perspectiva
sociológica
Sobre a importância da informação na sinergia no trabalho, Lesca e Almeida (1994)
destacam que o desempenho de uma empresa está diretamente ligado ao seu elo mais frágil. E
necessário que se fag= inves timentos para que possam ser supridas essas necessidades, ao
invés de buscar melhorias para os pontos nos quais a empresajá 6 bastante eficaz. Além disso,
os autores também ressaltam que as empresas devem ter extrema preocupação com a
coordenação das unidades de trabalho, pois o desempenho está condicionado também
qualidade das ligações e relações ente as unidades que a constituem.
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Independentemente da origem ou do destino das informações, Stoner e Freeman
(1995), avaliam a importância das informações nas organizações com base em quatro fatores:
qualidade, oportunidade, quantidade e relevância para a administração.
A qualidade da informação está relacionada ao seu nível de precisão. Quanto mais
precisa for a informação, maior sua qualidade e maior segurança poderá proporcionar para os
administradores no momento da tomada de decisões. Entretanto, esses autores ressaltam que,
geralmente, o custo para a obtenção de informações é proporcional i qualidade desejada, ou
seja, quanto maior a qualidade da informação, maior o custo para obtê-la. Dessa forma, se a
qualidade superior da informação não resulta em maior capacidade de tomada de decisão, ela
não se justifica em virtude de seu custo.
Com relação a sua oportunidade, as informações fornecidas por um sistema precisam
estar disponíveis para a pessoa que delas necessite e na ocasião desejada, pois, para um
controle eficaz ou para a tomada de decisões, as informações adequadas têm de estar i
disposição da pessoa certa, no momento certo.
A quantidade de informação apresenta-se, de maneira geral, como um fator
necessário e, ao mesmo tempo, perigoso. Isso se verifica em função de que o número de
informações precisas e oportunas é fundamental para a tomada de decisões acertadas. Porém,
muitas vezes, os adminis tradores são rodeados de informações irrelevantes ou inúteis e, se
eles recebem mais do que usam produtivamente, podem deixar de perceber informações
importantes sobre problemas sérios.
Sobre a relevância da informação, os autores enfatizam a necessidade da informação
ser relevante e pertinente is responsabilidades e tarefas dos administradores, respeitando-se
suas áreas de atuação, bem como suas necessidades de informação.
Dessa forma, pode-se perceber que, para qualquer tipo de organização, independente
do porte ou finalidade, é essencial o uso das informações da forma mais adequada possível.
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De acordo com McGee e Prusalc (1994), a informação pode ser considerada como um recurso
estratégico que deve ser administrado precisamente. Para isso, faz-se importante que a
organização invista em processos bem estruturados para o gerenciamento da informação, o
que pressupõe a utilização de Sistemas de Informações.
Por essa razão, estuda-se a seguir as características inerentes ao Sistema de
Informações, bem com sua avaliação.

2.2 Qualidade de Sistemas de Informação

2.2.1

Conceito de Sistema

A humanidade possui uma longa história no desenvolvimento de sistemas com a
finalidade de dar forma a dados, assim como no seu registro e armazenamento e partilhamento
de informação.
Na obra de Mafias (1999), identifica-se que o nome sistema, tal qual é conhecido
atualmente na area administrativa e empresarial e em muitas outras areas do conhecimento e
no novo mundo acadêmico e da pesquisa, está relacionado ao alemão Ludwig von Bertalanfy,
um cientista que nos primeiros anos da década de 1950, pesquisando sobre o comportamento
dos organismos vivos, constatou que, a despeito de sua variedade de formas e de
características, esses seres biológicos, possuíam pontos em comum. Além disso, Bertalanfy,
acreditava, num primeiro momento, estar determinando um novo método capaz de facilitar as
pesquisas cientificas, percebendo, posteriormente, que o que tinha nas mãos superava as suas
primeiras expectativas.
Deve-se a Bertalanfy a primeira divulgação mais ampla desse conceito, tornando-o
multidisciplinar. Junto com essa divulgação, novas expressões ganharam divulgação, dentre
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elas: feedback (realimentação, retroalimentação, retroação); input (entrada); output (saída)
etc., muitas delas incorporadas de tal forma que parecem ter nascido em áreas como a
cibernética, a eletrônica, a automação, a informática e as telecomunicações.
Baseado nessas observações e análises sobre suas pesquisas, 13ertalanfy formulou a
Teoria Geral dos Sistemas, identificando os organismos sociais como sistemas visando
consecução dos objetivos comuns.
A partir dessa abordagem, diversos autores podem ser citados, destacando-se Mafias
(1999, p.249) que diz que "um sistema é um conjunto de partes relacionadas, apesar de
independentes, sendo, cada uma delas dependente entre si", e Zwass (1992, p.18) que destaca
sistema como sendo "um conjunto de elementos também chamados de subsistemas, que
operam em harmonia visando um objetivo em comum".
A partir do conceito geral de sistema é possível caracterizar aquele que será o objeto
de estudo: o Sistema de Informação.

2.2.2 Conceito de Sistema de Informação

Os Sistemas de Informação (SI) podem ser conceituados como "todo e qualquer
sistema que tem informações como entrada, visando gerar informações de saída" (MARAS,
1999, p.30).
Laudon e Laudon (1999, p.4) apresentam ainda uma definição mais completa,
definindo que um Sistema de Informação é "um conjunto de componentes inter-relacionados
trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação com a
finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo
decisório em empresas e outras organizações".
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2.2.3 Componentes dos Sistemas de Informação

A divisão de um Sistema de Informação se di em três componentes básicos:
estruturas da organização, pessoas e tecnologia. Muitos autores procuram dar definição a estes
componentes, sendo que, para este trabalho, foi adotada a definição de Laudon e Laudon
(1999), por se tratar de uma definição mais completa e mais detalhada de cada componente
em questão:

a) Organizações — as organizações são hierárquicas e estruturadas. Os empregados
em uma firma são dispostos em níveis crescentes de autoridade nos quais cada pessoa deve
responder a alguém acima dela Procedimentos formais, ou regras para o cumprimento das
tarefas, coordenam grupos especializados na firma, de forma que eles completem seu trabalho
de urna maneira aceitável. Cada organização tem uma cultura especifica, ou premissas
fundamentais, valores e urna maneira de fazer as coisas que foram aceitas pela maioria dos
membros da empresa

b) Pessoas — as pessoas usam informações vindas de sistemas baseados em
computadores em seus trabalhos, integrando-as no ambiente de trabalho. Elas são solicitadas a
introduzir dados no sistema, colocando-os diretamente ou colocando os dados em um meio
que o computador possa ler.

c) Tecnologia — a tecnologia 6 o meio pelo qual os dados sic* transformados e
organizados para uso das pessoas. Um sistema de informação pode ser um sistema manual,
usando somente a tecnologia do lapis e do papel. Todavia, os computadores substituíram a
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tecnologia manual de processamento de grandes volumes de dados e de trabalhos complexos
de processamento.

2.2.4 Objetivos dos Sistemas de Informação

Laudon e Laudon (1999) citam como principais objetivos a serem cumpridos pelos
Sistemas de Informações, os que seguem:

a) Produzir informações necessárias, confiáveis, em tempo hábil e com custo
adequado, de modo a atender aos requisitos operacionais e gerenciais da tomada de decisão;
b) Integrar-se h. estrutura da empresa, auxiliando na coordenação entre unidades e
subunidades quanto ao fluxo da informação;
c) Ter fluxo de procedimentos racional, integrado, rápido e de menor custo possível;
d) Dispor de meios de controle e acompanhamento que garantam a confiabilidade
das informações de saida, bem como dos dados de entrada;
e) Ser simples, seguro, rápido e confiivel em sua operação.

2.2.5 Classificação dos Sistemas de Informação

Os Sistemas de Informação podem ser classificados quanto à. sua orientação, de
acordo com as necessidades da organização, segundo Oliveira (1993):

a) Sistema de Informavao Defensivo, que é orientado para a obtenção de informações
destinadas a evitar surpresas desagradáveis para a empresa. Portanto, esse sistema não está
procurando puxar a empresa para frente;
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b) Sistema de Informação Inativo, que é orientado para a obtenção de parâmetros de
avaliação e desempenho da empresa. Esse sistema pode ser considerado mais de nivel táticooperacional do que de nível estratégico;

c) Sistema de Informação Ofensivo,

que é orientado para a identificação de

oportunidades de negócios para a empresa;

d) Sistema de Informação Interativo,

que é orientado para a geração de

oportunidades de negócios para a empresa.

Laudon e Laudon (1999), destacam também que os Sistemas de Informações podem
ser classificados de acordo com o tipo de problema organizacional que eles resolvem, estando
este aspecto relacionado ao nível a que o sistema serve na organização. A classificação é a
seguinte:

a) Sistema de nível estratégico — envolve questões de objetivos da organização,
produtos, serviços e sobrevivência a longo prazo. Pode ser usado para decidir quando
introduzir novos produtos, quando investir em nova tecnologia ou quando mudar para um
novo local.

b) Sistema de nível tático — envolve questões sobre como atingir os objetivos e como
controlar e avaliar o processo para atingir tais objetivos. E utilizado em tarefas intermediárias
como o acompanhamento de vendas com o objetivo de verificar se metas anuais ou mensais
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foram atingidas ou na revisão de orçamentos departamentais para verificar se está ocorrendo
desperdício de seus recursos.

c) Sistemas de conhecimento — são sistemas que visam a solução de problemas
relacionados a questões de conhecimento e especialidade técnica. "Problemas de
conhecimento são áreas dos trabalhadores do conhecimento, que criam, distribuem e usam
conhecimento e informação em beneficio da firma" (ibidem, p. 27). Em geral, esse tipo de
funcionário tem diploma universitário, como engenheiros, advogados ou cientistas.

d) Sistemas de nível operacional — são usados para resolver problemas relacionados a
operação, serviço e produção. Esses problemas são da esfera de ação dos funcionários
técnicos, de produção, serviços gerais e operacionais, e envolvem o monitoramento das
atividades diárias da empresa.

Chaves e Falsarella (1995) destacam cinco tipos de Sistemas de Informação que se
diferenciam entre si quanto aos propósitos, dependendo das necessidades da organização e,
particularmente, das necessidades especificas dos individuos que irão utilizá-los:

a) Sistemas de Informações Transacionais (SIT):

processam grande volume de

informações para funções administra tivas rotineiras;

b) Sistemas de Informações Gerenciais (SIG): proporcionam informações periódicas
de planejamento para a tomada de decisão;
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c) Sistemas de Apoio el Decisão (SAD): auxiliam o tomador de decisão quando lhe
proporcionam informação solicitada, gerando alternativas;

d) Sistemas Especialistas (SE): assimilam a experiência de quem toma as decisões
para a reprodução de solução de problemas;

e) Sistemas de Apoio ao Executivo (SAE): normalmente usados pela alta gerência, em
atividades pouco estruturadas de exploração de informações.

Os mesmos autores ainda destacam três tipos de Sistemas de Informação,
classificados quanto b. sua implementação:

a) Centralizado — é caracterizado pela centralização do processamento e controle das
operações por um único computador, ou em vários computadores em um único espaço
chamado usualmente de CPD (Centro de Processamento de Dados).

b) Descentralizado — consiste na separação ou distribuição de computadores (de
vários portes) em regiões distintas e com independência na execução e controle das tarefas.

c) Distribuído — consiste na distribuição de recursos computacionais (computadores
de diversos portes, unidades de armazenamento de dados, impressoras, etc.) de forma
estratégica por regiões diversas geograficamente, de modo a possibilitar um maior
aproveitamento global de todos os recursos em beneficio das necessidades dos usuários. Nos
sistemas distribuídos, as partes que o compõem estão interligadas e não hi apenas a
descentralização dos componentes.
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2.2.6 Avaliação de Sistemas de Informação

Conforme visto anteriormente, os Sistemas de Informação são uma ferramenta
poderosa para o atendimento das necessidades informacionais de uma organização. Contudo,
deve-se avaliar corretamente vários aspectos de um SI, a fim de que a aplicação do mesmo
possa realmente gerar beneficios à organização.
"A busca de um método correto e realista para avaliar o impacto e o valor percebido
de um SI junto ao usuário final, bem como a melhor forma de aplica-lo, constitui uma questão
importante de pesquisa" (FREITAS, BALLAZ e MOSCAROLA, 1994, p.40).
Diversos autores procuram elaborar um modelo para a avaliação dos SI. Para
Kendall, Kendall e Buffington (1987), a melhor forma de avaliar um sistema é observar as
reações dos usuários finais.
Freitas, Bailar e Mascarola (1994) destacam que uma das formas de se avaliar um SI
é quanto aos atributos do sistema, ou seja, os seus aspectos técnicos, podendo-se considerar
principalmente: tempo (tanto para a entrada, quanto para a recuperação da informação),
conteúdo (identificar o nível de precisão, relevância e pertinência da informação que chega
até o gestor tomador de decisões), forma (textos, gráficos, etc.) e custo (utilização de análises
estatísticas para a avaliação).
Para Ahituv (1990), independente da abordagem da avaliação (reação dos usuários
finais ou aspectos técnicos do SI), para um uma melhor identificação de vantagens
competitivas proporcionadas pelos Sistemas de Informações, deve-se avaliar og ctut tos
(gerados e reduzidos) e os beneficios gerados pelo mesmo que justificarão a sua implantação
e sua permanência na empresa. 0 autor destaca dois tipos de beneficios. os tangíveis e os
intangíveis.
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Kendall e Kendall (1991) procuram detalhar estes beneficios, descrevendo os
tangíveis como sendo as vantagens econômicas obtidas pela empresa com o uso do SI, como a
dinamização de processos, a geração de informações mais pontuais, maior poder e rapidez de
cálculo, e conseqüente redução no tempo para a realização de tarefas. Os beneficios
intangíveis, segundo os autores, são dificeis de se quan tificar, porém são igualmente
importantes, como a melhoria no processo de tomada de decisões, o incremento da precisão,
as melhorias da competitividade, dos serviços aos clientes, da imagem da empresa e da
satisfação de clientes e funcionários.
Em relação aos custos, os autores destacam que os custos tangíveis são aqueles que
podem ser projetados com precisão em termos de gasto efetivo da organização, como
equipamentos, programas e programação, recursos, tempo, salários, etc. Já os custos
intangíveis, dificeis de se estimar, podem ser descritos como sendo aqueles inerentes a perdas
por não ser o primeiro a inovar ou por não ser o bider em um segmento do mercado, perda de
imagem por falta de atenção it clientela, tomada de decisão ineficaz pela falta de informações,
etc.
Davis e Olson (1987) apresentam uma metodologia de avaliação de Sistemas de
Informação mais abrangente que procura descrever todo o processo de avaliação, com a
utilização de um grupo de auditoria especificamente constituído para tal procedimento. Neste
processo, são analisados diferentes aspectos do SI com o objetivo de comparar esses dados
entre si e chegar a uma posição definida em relação ao SI. Seguem abaixo os pontos a serem
observados, segundo o conceito do autor:

a) Valor do sistema

—

avaliação do impacto do sistema (implantado ou em fase de

implantação) na vida da organização, e a sua relevância em tarefas significativas, como a
tomada de decisão e a satisfação dos usuários finais;
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b) Parte técnica

avaliação da capacidade de armazenamento, transmissão e

processamento do Sistema de Informação em questão;

c) Parte operacional— avaliação dos métodos de entradas e saídas de dados, erros de
procedimentos e redundância de informações;

d) Parte econômica — identificação dos custos e beneficios gerados pelo SI,
verificando o retomo do investimento realizado até então. Esse processo perrnite justificar os
investimentos em melhorias no SI e aplicação de projetos futuros, ou o cancelamento ou a
substituição do SI, caso o mesmo não esteja mais sendo útil.

Diante do exposto, pode-se concluir que a avaliação dos Sistemas de Informação está
diretamente relacionada com a comparação entre o que é gerado e produzido pelo mesmo e o
que realmente se espera em relação ao SI. Rebouças (1998) ressalta que a avaliação de um SI
"não é um processo fácil e muito menos de rápido entendimento e assimilação porque envolve
aspectos comportamentais, bem como situações intangiveis...".

2.3 Melhorias em Sistemas de Informação

Os Sistemas de Informações são criados a partir de uma série de aspectos que são
bastante peculiares a cada sistema individualmente. Para um melhor entendimento quanto a
possíveis melhorias em um Sistema de Informações, faz-se necessário um estudo sobre as
etapas de implementação dos mesmos, dentro de uma organização.
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2.3.1 Procedimentos de Implementação e Desenvolvimento de Sistemas de Informação

0 termo implementação, com freqüência, aparece na literatura associado a processos
de mudança nas organizações, sejam estas adaptativas ou associa tivas. Ora 6 utilizado para
representar o processo de mudança como um todo, ora para designar parte desse processo. De
acordo com Lucas (apud ABREU, 1995), o termo implementação de um Sistema de
Informação refere-se a um processo continuo, utilizado para representar o esforço e atividades
necessárias h. introdução e difusão do sistema na organização.
Em contrapartida, Tomatzky e Fleischer (1990), referindo-se h. implementação de
novas tecnologias nas organizações, utilizam o termo implementação para referir-se a uma das
etapas de um processo maior, ou seja, a ação de colocar em uso a tecnologia depois que a
decisão de adotá-la 6 tomada
Conforme muitos autores escrevem, uma forma muito comum de caracterizar o
processo de implementação de um sistema, é dividi-lo em uma série de fases organizadas
seqüencialmente. Em muitos casos, a realidade pode ser mais complexa e exigir mais ou
menos fases que podem ser organizadas de diferentes formas. A metáfora do ciclo de vida 6
aplicada aos Sistemas de Informação com o intuito de representar as diversas etapas ou fases
pelas quais passam esses sistemas.

A medida que um sistema vai sendo constituído, o projeto tem linhas de tempo

e
prazos até que por fim, o sistema esteja instalado e aceito. A vida do sistema
continua enquanto ele passa por manutenções e revisões. Se o sistema precisar de
melhorias significativas, além do escopo da manutenção, se precisar ser substituido
por causa de uma nova geração de tecnologia, ou se houver uma grande mudança
nas necessidades do sistema de informação da organização, será iniciado um novo
projeto e o ciclo recomeçará (STAIR, 1996, p.282).

Stair (1996) ressalta que todas as atividades associadas ao ciclo de vida da
implementação de um sistema, comumente são orientadas por um conjunto de regras, padrões
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e por uma metodologia, a qual é uma abordagem organizada em um conjunto de passos com
objetivo de atingir determinada finalidade. É um roteiro que auxilia e determina um
planejamento metódico da implementação de sistemas (REZENDE, 1997). Para Maffeo
(1992), a metodologia corresponde ao detalhamento do ciclo de vida do sistema, visando a
otimizar as atividades por ele contempladas. Neste sentido, Rezende (1997) ressalta que um
ciclo de vida de sistema existe para cada projeto, independentemente da metodologia
utilizada.
0 modelo de implementação de Sistemas de Informação empregado para este
trabalho foi o encontrado na obra de Laudon e Laudon (1999), que descrevem todas as etapas
do chamado ciclo de vida do sistema As etapas são as seguintes:

a) Definição do projeto
b) Estudo do Sistema
c) Projeto
d) Programação
e) Instalação
f) Pós-implementação

Segundo os autores, cada estágio (etapa) possui atividades vinculadas que devem ser
completadas antes que o estágio seguinte comece. Sendo assim, o processo de
desenvolvimento de um SI deve obedecer a uma ordem seqüencial, ou seja, etapa por etapa
Outra característica bastante peculiar da metodologia do ciclo de vida de SI é sua
nítida e formal divisão do trabalho entre os especialistas empresariais e os especialistas
técnicos. A maior parte do projeto de solução é entregue aos técnicos como os analistas de
sistemas e os programadores. Os analistas são responsáveis pela análise e identificação de
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problemas dos sistemas existentes e pelas especificações de projetos de soluções. Já os
programadores são responsáveis pela codificação e testes dos componentes de software dos
sistemas. Tantos os analistas de sistemas, quanto os programadores utilizam informações e
feedback proporcionados pelos especialistas empresariais para orientar seu trabalho, mas os
especialistas empresariais desempenham um papel relativamente passivo.
Segue a descrição das etapas do ciclo de vida dos Sistemas de Informações, segundo
Laudon e Laudon (1999):

a) Definição do Projeto — esta etapa consiste em analisar se um problema existe de

fato e se ele necessita de análise e pesquisa mais aprofundadas. Se isso ocorrer, será iniciado
um projeto formal para construir um novo Sistema de Informação ou para modificar um
sistema j it existente;

b) Estudo do Sistema — as atividades durante esse estágio focalizam a descrição e a
analise dos problemas de sistemas já existentes, especificando objetivos de soluções,
descrevendo hipóteses possíveis e avaliando diversas alternativas de soluções. Também são
examinadas as restrições dessas soluções e a viabilidade de cada alternativa Todas as
informações coletadas no estudo dos sistemas existentes e das entrevistas com os especialistas
empresariais serão utilizadas para especificar os requisitos de informação. Uma solução de
sistema deve identificar quem precisa de qual informação, onde, quando e como;

c) Projeto — depois que os requisitos tiverem sido obtidos, o estagio de projeto pode
prosseguir. A esta altura são geradas as especificações lógicas do projeto. As ferramentas de
projeto e de documentação como diagrama de fluxo de dados, o dicionário de dados e o
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fluxograma do sistema, provavelmente serão empregadas porque o ciclo de vida põe muita

ênfase no detalhamento das especificações e na documentação escrita;

d) Programação

—

durante o estágio de programação, especificações detalhadas de

projeto para arquivos, processos, relatórios e tr ansações de entradas são traduzidas em
software para o Sistema de Informação proposto. Os especialistas técnicos redigem os
programas sob medida utilizando uma linguagem convencional de programação;

e) Instalação

—

durante esse estágio, o Sistema de Informações (software), é testado

para se garantir que funciona adequadamente dos pontos de vista técnico e funcional, ou
empresarial, e o sistema antigo é conver ti do para o novo. Os especialistas empresariais e
técnicos são treinados na utilização do novo sistema;

Pós implementação
-

—

é o estágio no qual se procura usar e avaliar um novo

sistema, depois de sua instalação. Quando urn sistema é utilizado diariamente como o sistema
de registro, ele está em produção. Nesse ponto, ele é avaliado pelos especialistas empresariais

e técnicos para determinar se os obje tivos da solução especificados previamente foram
satisfeitos. Essa avaliação formal é denominada auditoria de pós-implementação. Os
resultados da auditoria podem exigir modi fi cações em hardware, software, procedimentos ou
documentação para a sintonia fi na do sistema.

Após concluidas todas as etapas, vale ressaltar que, com o passar do tempo, os
sistemas podem ter de ser mod ifi cados para satisfazer novos requisitos de informações, ou
aumentar a eficiência do processamento. Essas modificações nos sistemas depois que eles
entram em produção são chamadas de manutenção.

A

proporção que o tempo passa, um
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Sistema de Informação pode necessitar de uma quantidade cada vez maior de manutenção
para continuar atendendo os objetivos da solução. Quando a manutenção se toma excessiva,
normalmente se considera que o sistema chegou ao final de sua vida útil. 0 processo de
solução de problemas di partida em um sistema completamente novo.
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3 METODOLOGIA

0 presente capitulo tem por objetivo apresentar o referencial metodológico adotado
que conduziu o desenvolvimento deste estudo, considerando o problema de pesquisa
proposto. A metodologia do trabalho ajuda na indicação de técnicas, métodos e instrumentos
que orientam e são utilizados no desenvolvimento do projeto. Dessa forma, os tópicos a
seguir, ao apresentarem os procedimentos e critérios metodológicos da pesquisa, buscam
também proporcionar ao leitor a compreensão de como a realidade foi abordada

3.1 Natureza da Pesquisa

Neste estudo optou-se pela utilização da abordagem de pesquisa predominantemente
qualitativa Conforme Richardson et al (1989), a escolha de uma abordagem ou outra,
depende da natureza do problema de pesquisa ou do nível de aprofundamento. A forma como
se pretende analisar um problema, ou o enfoque adotado é que, de fato, define a abordagem a
ser utilizada
Os estudos de conotação qualitativa podem descrever a complexidade de
determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar
processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de
determinado grupo, e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das
particularidades dos indivíduos (RICHARDSON et al, 1989).
Godoy (1995, p.21) observa que a pesquisa qualitativa ocupa um lugar reconhecido
entre as várias possibilidades de estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas
relações sociais. Segundo o enfoque qualitativo:
um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual 6
parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador
vai a campo buscando 'captar' o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das
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pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários
tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do
fenômeno.

Assim, dada a natureza do problema que se pretende investigar e os objetivos
propostos, acredita-se que um estudo qualitativo possibilite um conhecimento em maior
profundidade da realidade abordada

3.2 Tipo de Pesquisa

Como se pretende analisar em profundidade um caso especifico, esta pesquisa
caracteriza-se como sendo do tipo estudo de caso, que se constitui em uma das formas de
estudar um problema adotando um enfoque qualitativo. Para Vergara (1997, p.47), uni estudo
de caso "6 o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma
família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um pals.
Tem caráter de profundidade e detalhamento". Similarmente Godoy (1995) diz que o estudo
de caso tem como objetivo analisar em profundidade e detalhamento uma unidade social (um
ambiente, um sujeito ou uma situação particular).
Para desenvolver o estudo de caso proposto foi adotado um enfoque exploratório e
descritivo. Como diz Vergara (1997), a pesquisa exploratória tem uma natureza de sondagem
sendo realizada em área em que hi pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre o
assunto. Gil (1994) ainda ressalta que um estudo de caso com enfoque exploratório objetiva
proporcionar visão geral de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.
Esta pesquisa é também descritiva porque pretende apresentar de forma mais ou
menos detalhada a realidade investigada. Conforme Vergara (1997), a pesquisa descritiva visa
descrever características de determinado fenômeno ou população. Para Godoy (1995), a
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pesquisa 6 descritiva em função de que busca descrever um fenômeno especifico com o
objetivo de conhecer sua natureza, os processos que o compõem ou que nele ocorrem.

3.3 Universo da Pesquisa

0 universo ou população, como define Vergara (1997), corresponde ao conjunto de
elementos, como por exemplo, empresas ou pessoas que possuem características que serão
objeto de estudo. No caso deste estudo, o universo da pesquisa corresponde a todos os
funcionários do CRO-SC que atuam de alguma forma no processo de geração e distribuição
de informações na organização. Estas pessoas são chamadas de usuários-finais, por utilizarem
diretamente o Sistema de Informação, porém não fazem parte do processo de
desenvolvimento e implementação do mesmo.

3.4 Técnicas de Coleta de Dados

Godoy (1995, p.21) afirma que, no estudo de caso, geralmente ocorre de o
pesquisador coletar dados em diferentes momentos de sua pesquisa, diretamente no contexto
em que o fenômeno ocorre. "Para tanto, o pesquisador vai a campo 'captar' o fenômeno em
estudo a partir da perspectiva das pessoas envolvidas...".
Para que isso se fizesse possível, foram utilizados alguns instrumentos de coleta de
dados, tais como: entrevista não-estruturada, observação pessoal e análise documental.
A entrevista, segundo Gil (1994, p.113), é "uma técnica em que o investigador se
apresenta ao investigado e the formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que
interessam à investigação" As entrevistas foram realizadas junto a todos os funcionários do
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CRO-SC e teve como foco principal a preocupação em identificar as necessidades efetivas de
informações existentes em cada setor da organização.
Outra técnica utilizada foi a observação, que "nada mais é que o uso dos sentidos
com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano" (GIL, 1994, p.104). A
principal vantagem da observação, em relação às outras técnicas, é que os fatos são
percebidos diretamente, sem qualquer intermediação. A observação utilizada foi do tipo
simples, ou não participante, que 6 aquela em que o pesquisador, permanecendo alheio ao
grupo que permite estudar, observa de maneira espontânea os fatos que ocorrem (GIL, 1994).
Quanto à análise documental, essa limitou-se aos manuais de funcionamento do SI já
existente na organização, aos documentos existentes no arquivo, e às informações contidas no
site da organização.

3.5 Técnica de Análise de Dados

A coleta de dados ocorreu em muitos momentos em interação dinâmica com sua
análise. Trivifios (1994, p.137) observa que o processo de pesquisa qualitativa desenvolve-se
em continua retroalimentação entre a coleta e a análise dos dados de maneira que "a coleta de
dados num instante deixa de ser tal e é análise de dados, e esta em seguida é veiculo para nova
busca de informações".
Para a análise dos dados coletados neste trabalho, utilizou-se a análise de conteúdo
que, segundo Chizzotti (1995, p.98), "é um método de tratamento e análise de informações,
colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciados em um documento. A
técnica se aplica A. análise de textos escritos ou de qualquer comunicação (...) reduzida a um
texto ou documento".
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4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EXISTENTE NO CRO SC
-

A avaliação e a proposição de melhorias ao Sistema de Informações do CRO-SC, em
virtude de suas efetivas necessidades de informações serão realizadas em quatro etapas: a
primeira sera a caracterização da organização pesquisada, etapa seguinte consiste em
identificar as necessidades de informações do CRO-SC, identificando o fluxo das mesmas;
posteriormente será feita uma análise do Sistema de Informações atualmente utilizado na
organização, verificando a sua eficiência enquanto ferramenta de auxilio na gerência das
informações, e por último, com base nesta avaliação serão propostas eventuais mudanças no

Sistema de Informações, a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo CRO-SC.

4.1 Caracterização da organização

No dia 30 de outubro de 1967, foi instalada e empossada a primeira diretoria do
Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO-SC). Desde então, o CRO-SC
vem exercendo o papel de órgão regulamentador e fiscalizador de todos os profissionais
liberais, empregados, clinicas e laboratórios que, de alguma forma, se ocupam de prestar
serviços de cunho odontológico em todo o Estado de Santa Catarina.
Está localizado atualmente na Rua Trajano, 279 — Conj 401/402, na região do centro

da cidade de Florianópolis — SC, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h0Omin As 18h0Omin.
O CRO-SC possui um órgão deliberativo que é formado por cinco conselheiros
titulares e cinco conselheiros suplentes, eleitos no pleito realizado no dia 9 de dezembro de
2002, e que possuem mandato até o dia 16 de março de 2005. Esses também formam a
direção do

Conselho, sendo que cada urn possui atribuições especificas como: Presidente,
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Secretária, Tesoureiro, Presidente e Membro da Comissão de Tornada de Contas . Presidente e
Membro da Comissão de Ética e Conselheiro Suplente.
No que diz respeito à parte operacional do CRO SC. também chamada de Apoio
-

Executivo, o Conselho possui oito setores definidos nos quais estão distribuídos 17
funcionários e sete estagiários. Sao estes setores: Assessoria da Presidência, Setor de
Secretaria, Setor de Inscrição e Cadastro, Setor de CPD (Centro de Processamento de Dados),
Procuradoria Jurídica, Setor Econômico-Financeiro, Setor de Arquivo e Setor de Fiscalização.

4.2 A necessidade de informações no CRO - SC

Para que se possa detalhar as necessidades de informações do CRO-SC como um
todo, fez-se necessária a divisão do estudo pelos setores da organização, pois estes possuem
necessidades bastante distintas entre si, em conseqüência dos processos nos quais estão
envolvidos.

a) Secretaria

Composto por três funcionários, o Setor de Secretaria é responsável pelo
recebimento e pela expedição da maior parte das informações do CRO-SC, além de gerar
informações internas A. organização.
As informações recebidas do meio externo (dentistas, empresas, bancos, governo,
população em geral) são:
- processos de inscrição ou cancelamento do registro no CRO-SC, envolvendo tanto
pessoas fisicas (cirurgiões dentistas, técnicos em prótese dentária, técnicos em higiene dental,
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e auxiliares de consultório dentário) quanto pessoas jurídicas (clinicas dentárias e
laboratórios);
- oficios diversos;
- e-mails especí ficos para o setor;
- material de fax de todos os setores, pois o aparelho encontra-se neste setor;
- ligações diversas, repassando as mesmas aos setores responsáveis, caso necessário;
- documentos diversos.

As informações expedidas são aquelas que são geradas dentro do CRO-SC (por todos
os setores) e enviadas para fora da organização. Nessa tarefa, o Setor de Secretaria é
responsável pela expedição de:
- oficios diversos;
- processos;
- certidões;
- declarações/autorizações;
- portarias;
- decisões;
- editais;
- material de . fax

0 Setor de Secretaria caracteriza-se como um disseminador de informações,
distribuindo aos respectivos setores as informações que chegam de fora da organização, e
recebendo desses setores informações que serão enviadas para o meio externo. A partir disto,
são poucas as informações geradas especificamente por esse setor do CRO-SC, destacandose:
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- Protocolo

—

todos os documentos que circulam no CRO-SC sic, protocolados no

setor de Secretaria, a fim de que se possa identificar os mesmos em qualquer setor da
organização, bem como o seu fluxo.
- Cadastro

—

como sera visto posteriormente, após a geração do número de inscrição

no CRO-SC de pessoas físicas ou jurídicas pelo Setor de Inscrição e Cadastro, a Secretaria se
encarrega de efetuar o cadastro das mesmas.
0 setor realiza, ainda, diversas consultas com o objetivo de identificar informações
como: número de inscrição no CRO-SC, endereço, telefone, dados estatísticos, e uma serie de
outras informações referentes a pessoas fisicas e jurídicas registradas no CRO-SC.

b) Inscrição e Cadastro

O CRO-SC é uma organização sem fins lucrativos que se destina à fiscalização de
todos os profissionais ou empresas regis trados na mesma. Qualquer profissional/empresa que
exerce atividades de cunho odontológico deve estar devidamente registrado no CRO-SC. No
Setor de Inscrição e Cadastro é gerado o número de inscrição deste profissional/empresa que
atribuído ao seu respectivo cadastro, de modo que Waves deste, o profissional/empresa possa
ser facilmente identificado, facilitando o gerenciamutito dos profissionais/empresas inscritos
no eonselho.
Constata-se, também, que o setor, apesar de ser formado por apenas dois
funcionários, é de extrema importância dentro do CRO-SC, pois sues atividades são a base de
todo o trabalho desenvolvido pela organização. Todas as informações referentes à inscrição e
a6 maestri) silo geradas neste setor.
Para que o trabalho nesse setor possa ser executado de maneira eficiente, os
furiciohitibk realizam consultas e pesquisas sobre o profissional/empresa em questão, com o
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objetivo de obter informações para as suas decisões. Utilizam também o protocolo, tanto para
identificação de documentos que entram no setor, como para os que saem.

c) ProcuradoriaJurídica (PROJUR)

A Procuradoria Jurídica (PROJUR) trabalha paralelamente com a Comissão de Ética
do CRO-SC. É responsável pelas denúncias referentes ao exercício ilegal da odontologia no
estado de Santa Catarina.
Nesse setor são gerados alguns documentos destacando-se: pareceres da assessoria
jurídica, notificações, oficios da Comissão de Ética, termos de convocação (referentes as
denúncias), citações, acórdãos, etc. Com base nas informações supracitadas, conclui-se que a
PROJUR é o setor responsável por todos os procedimentos legais, que visam a fiscalizar os

inscritos no CRO-SC.
Assim como o Setor de Inscrição e Cadastro, a PROJUR faz consultas as
informações contidas no cadastro dos inscritos, no cadastro financeiro dos mesmos, e utiliza

protocolo de entrada e salda de documentos.

d) Setor de Fiscalização

Destaca se como sendo o setor que exerce atividades exclusivamente externas
-

organização. É responsável pela fiscalização de toda pessoa fisica ou jurídica que exerce
atividades de cunho odontológico no Estado de Santa Catarina. Os procedimentos para as
constatações de exercício ilegal da odontologia são efetuados por seus fiscais que os realizam

de duas maneiras distintas: se o profissional ou empresa for registrado no CRO-SC, o Setor de
Fiscalização encaminha o caso A. Comissão de Ética do Conselho que, por sua vez, se
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encarrega de julgar o caso; porém, se além das irregularidades constatadas o profissional ou
empresa não tiverem registro no CRO-SC, o caso 6 encaminhado aos órgãos públicos
responsáveis.
Dentre as informações necessárias ao trabalho nesse setor, exceto aquelas que já
fazem parte da rotina de trabalho do mesmo, destacam-se: documentos expedidos pela
PROJUR e cadastro geral dos profissionais e empresas fiscalizados (tanto de rotina, quanto de
denúncias).

e) Setor Econômico e Financeiro

Como o próprio nome já diz, esse setor 6 responsável pela parte financeira do CROSC. Entre as principais atividades desse setor, destacam-se: contas a pagar, contas a receber,
emissão de boleto de pagamento, emissão de cheques e contabilidade geral.
Esse setor funciona também como Setor Pessoal e Almoxarifado do CRO-SC, e
exerce todas as atividades referentes ao mesmo, tais como: emissão de folha de pagamento,
contratos de trabalho, controle de material em estoque e controle patrimonial.
Para que as atividades possam ser exercidas de maneira eficiente, o Setor Econômico
e Financeiro realiza consultas ao cadastro dos inscritos no CRO-SC, bem como it ficha
financeira dos mesmos.

9 Assessoria da Presidência

)

A Assessoria da Presidência, órgão gestor dos trabalhos administrativos da
organização, desenvolve atividades de assessoramento direto e executivo it Presidência,
Diretoria, Plenário e aos Conselheiros do CRO-SC. Dentre suas atividades, pode-se destacar:
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- Agendamento de compromissos, planejamento de viagens e despachos de
documentos diversos ao Presidente do Conselho;
- Elaboração do calendário de reuniões da Diretoria e do Plenário, bem como a
confecção das respectivas atas;
- Participação, como membro e relator de Comissões compostas, para averiguar
procedimentos e ocorrências administrativas, tais como a Comissão de Sindicância de
Gratificações e a Comissão de Sindicância de Extravio de Documentos;
- Organização e coordenação do apoio logístico à realização da assembléia geral do
delegado eleitor;
- Apoio na formatação do informativo do Conselho;
- Secretaria dos trabalhos referentes 6. elaboração e confecção das edições do
informativo do Conselho durante o todo o ano.
Vale ressaltar que este setor teve suas atividades iniciadas em 18 de março de 2003,
sendo criado pela atual diretoria com o objetivo de prestar suporte a mesma quanto aos
assuntos administrativos da organização. Em função disso, a departamentalização, os fluxos
de informações, e processos dentro do CRO-SC encontrados atualmente, são bastante recentes
de modo que todos os setores encontram-se em um continuo processo de aprimoramento de
suas atividades.

g) Centro de Processamento de Dados (CPD)

0 Centro de Processamento de Dados (CPD). exerce diversas atividades de suporte
ao CRO-SC, sendo que muitas delas, não estão diretamente relacionadas a areas
características desse setor como a Tecnologia da Informação e o Suporte em Informática.
Destacam-se entre as atividades do CPD:
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- Gerenciamento do cadastro de endereços (digitação, busca de dados inconsistentes,
atendimento ao profissional);
- Digitação e verificação de pagamento dos profissionais e entidades cadastradas e/ou
em tramitação;
- Identificação do nosso número nas guias emitidas pelo conselho para pagamento;
- Atualização do site do CRO-SC (http:/lwww.croscorg.br );
- Coleta de relatórios em sistemas externos h. organização;
- Suporte técnico e operacional aos computadores do CRO-SC;
- Cálculo e emissão de listagens, etiquetas e banco de dados;
- Digitação/operação do sistema de cartão ponto magnético;
- Suporte à rede interna de interligação dos computadores;
- Cadastramento de mala-direta de entidades vinculadas & Odontologia.

h) Setor de Arquivo

Esse setor é responsável por todas as atividades referentes ao arquivamento de
documentos do CRO-SC, os quais possuem características diversas e são separados e
arquivados conforme critérios próprios do setor. Dentre eles, pode-se destacar: prontuários,
inscrições diversas, alterações de endereços,

r via de documentos, apostilamento, isenções de

débitos, etc.
De todos os setores do CRO-SC, o setor de arquivo é o que apresenta estrutura mais
enxuta quanto ao tratamento de seus processos em virtude da natureza das informações
necessárias para tal fim.
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4.3 Avaliação do Sistema de Informações existente no CRO SC
-

0 objeto de estudo deste capitulo é o Sistema de Informações utilizado no CRO-SC.
Para efeitos de sua avaliação, procurou-se o não detalhamento de características técnicas do
SI (linguagem de programação, algoritmos, etc), e sim a descrição dos seus atributos sob a

ótica do usuário final, de modo a avaliar a sua eficiência como ferramenta de auxilio no
trabalho do CRO-SC.

0 SI foi desenvolvido e é mantido pelo departamento de Tecnologia da Informação
do Conselho Federal de Odontologia (CFO), e é utilizado por todos os Conselhos Regionais
de Odontologia do pais. Possui algumas rotinas de trabalho integradas ao sistema da EBCT —

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (pesquisa de CEP, para a manutenção de
endereços os inscritos) e ao sistema do Banco do Brasil (geração do nosso número nas guias
de cobrança para os inscritos). Possui ainda uma interface simples em que todos os
procedimentos são descritos para o usuário através de um menu na tela, e está dividido em três
comandos: Sistema, Módulo e Rotina.

0 Sistema refere-se aos tipos de informações que o usuário ill encontrar. JA o
Módulo especifica, dentro do Sistema, quais informações serão utilizadas, separando-as por
ações. Por último, a Rotina refere-se à descrição especifica da informação solicitada dentro do
Módulo. Cada comando de Sistema possui vários Módulos, e cada comando de Módulo
possui várias Rotinas.
Abaixo são exemplificadas algumas das seqüências de comandos mais utilizadas no
trabalho do CRO-SC:

a) No sistema de Cadastro (referente a consultas, dados cadastrais,pesquisas, etc.)
CAD-CO-PF

Para consultar a ficha completa do profissional

52
CAD-CO-EN

Para consultar a ficha completa de uma clinica ou laboratório

CAD-CO-AP

Para consultar profissionais e/ou entidades através de parte do nome

CAD-CO-AD

Para consultar profissionais e/ou en tidades através de duas partes no
nome

CAD-MA-EN

Para fazer manutenção no endereço

CAD-BA-PF

Para baixar um profissional

CAD-BA-EN

Para baixar uma clinica ou laboratório

CAD-CE-PF

Para alterar dados de profissionais já cadastrados

CAD-CE-EN

Para alterar dados de en tidades já cadastradas

CAD-CE-ES

Para incluir ou alterar dados das especialidades já cadastradas no CFO

CAD-PC-LO

Para pesquisar o CEP através do nome da rua

b) No sistema de Registro e Inscrição (utilizado pelo Setor de Inscrição e Cadastro)
REG-CO-EL

Para consultar as pendências de especialistas cadastrados no CFO

REG-CA-ES

Para cadastrar os dados do CRO do especialista cadastrado no CFO
(fichas que retornam do CFO)

REG-IA-PE

Para entrar com as novas inscrições mesmo que sejam reativadas

REG-IA-DP

Para entrar com a data da plenária que aprovou a inscrição

REG-CO-DP

Para consultar as inscrições que ainda não receberam a data de aprovação
no plenário

c) No sistema de Situação Financeira
SIT-FF-00

Para consultar a ficha financeira

SIT-FF-PR

Para consultar a ficha financeira através do n° de processo do CRO

SIT-FF-CE

Para criar, alterar, ou excluir pagamentos de uma ficha financeira
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d) No sistema de Protocolo

PRO-PD-MO

Para movimentar um documento do protocolo

PRO-PD-RE

Para registrar entrada de documentos

PRO-PD-RS

Para registrar saída de documentos

PRO-CO-MD

Para receber um documento do protocolo

PRO-RE-PR

Para imprimir o recibo do número de protocolo

Fazendo urna comparação entre as necessidades de informações encontradas com a
pesquisa realizada junto aos setores do CRO-SC e o Sistema de Informações exposto,
possível avaliar o mesmo quanto a sua eficiência no gerenciamento de informações na
organização. Alguns pontos foram observados individualmente em cada setor do CRO-SC, e
para descrevê-los, faz-se necessário novamente a divisão da organização pelos seus setores;
desta vez, com o objetivo de detalhar em quais aspectos o Sistema de Informações existente
está sendo ou não uma eficiente ferramenta de auxilio ao trabalho.

a) Setor de Secretaria

Verificou-se nesse setor, de acordo com as entrevistas realizadas junto aos
funcionários desse setor, uma grande satisfação dos mesmos em relação à utilização do
Sistema de Informações como ferramenta em sua rotina de trabalho. Não foram constatadas
deficiencies do atual sistema quanto a sua capacidade de auxilio de tarefas nesse setor.
Dentre os recursos do sistema mais utilizados, destacam-se: consultas diversas a
profissionais e entidades, cadastro de profissionais e protocolo.
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b) Setor de Inscrição e Cadastro

Nesse setor, o sistema mostra-se bastante eficiente em tarefas bastante especificas
rotina de trabalho. Certos procedimentos só são possíveis, devido à. existência do Sistema de
Informações e h. sua integração com a base de dados localizada no Conselho Federal de
Odontologia.
No entanto, constatou-se que o preenchimento das cédulas dos inscritos no CRO-SC
realizado via digitação em máquinas de escrever, ocasionando perda de tempo e atraso nos
serviços prestados por esse setor, devido a atenção que 6 necessária para a realização de tal
tarefa,

c) Procuradoria Jurídica (PRO.IUR)

O PROJUR, atualmente, faz uso do sistema apenas na realização de consultas diversas
a profissionais e entidades e protocolo.
Uma deficiência alegada pelos próprios funcionários do setor e posteriormente
constatada pelo realizador dessa pesquisa 6 a inexistência de um cadastro de processos éticos
de profissionais, uma vez que a consulta a esse tipo e informação 6 uma das principais tarefas
desenvolvidas nesse setor.

d) Setor de Fiscalização

De acordo com a entrevista realizada junto aos funcionários desse setor, constatou-se
baixa utilização do Sistema de Informações por parte dos mesmos. Devido ao seu trabalho,
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predominantemente externo ao CRO-SC, estes profissionais utilizam ocasionalmente o
sistema de cadastro para consultas de endereços de profissionais e entidades.

e) Setor Econômico Financeiro

No que se refere a cobrança, parcelamento e emissão de guias de pagamento aos
profissionais e entidades inscritos no CRO-SC, o Sistema de Informações é uma poderosa
ferramenta de trabalho, segundo relatos dos funcionários desse setor.
Porém, não hi qualquer rotina no sistema responsável pelo gerenciamento financeiro

interno ao CRO-SC, como contas a pagar e contas a receber.
Constatou-se também, que já que o setor também é responsável pelo almoxarifado do
CRO-SC, que não existe qualquer rotina no Sistema de Informações que possa dar suporte

essa atividade.

fi Assessoria da Presidência

Este setor utiliza o Sistema de Informações de apenas para obter informações quanto a
dados estatisticos, consultas cadastrais e financeiras, e protocolo. De acordo com o Assessor
da Presidência, o sistema cumpre com bastante eficiência o papel de gerador de informações
para a tomadas de decisões nesse setor.
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g) Centro de Processamento de Dados (CJ- 19)

O CPD 6 o setor que mais utiliza o Sistema de Informações implantado na
organização. Além de ser o setor responsável pelo suporte do mesmo junto a todos os ou tros
setores do CRO-SC, o CPD desempenha diversas nesse sistema:
Geração de relatórios
Identificação de guias bancárias
Manutenção de endereços de profissionais e entidades
Geração de banco de dados
Consultas diversas e protocolo

Constatou-se a inexistência de integração do site do CRO-SC com a base de dados
localizada no Conselho Federal de Odontologia, o que toma a tarefa de atualização da
listagem de profissionais no referido site uma tarefa bastante demorada.

h) Arquivo

Segundo a *aka funcionfiria desse setor, o sistema é uma ferramenta bastante eficiente
no auxilio de suas atividades. Com o Sistema de Protocolo, é possível identificar a localização
exata de qualquer documento denim do setor, com bastante rapidez.

Pelo fato do Sistema de Infonnações implantado no CRO-SC ser o mesmo utilizado
em todo o pals, muitas tarefas que do sistema que não são realizadas especificamente no CRO
deste estado, ficando inviável a avaliação do sistema no que diz respeito a aspectos que
estejam ociosos ou redundantes no sistema.
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Porém, o que pode ser melhorado no sistema $6 , a criação de recursos que ainda não
existam e que venham a desempenhar um papel facilitador no trabalho da organização.

O tópico seguinte tem por objetivo caracterizar as propostas geradas a partir dessa
avaliação.

4.4 Proposta de melhorias no Sistema de Informações existente

Com base na avaliação realizada anteriormente, este capitulo visa a propor melhorias
ao Sistema de Informações existente na organização, objetivando aumentar a qualidade dos
serviços prestados pela mesma.
Todas as propostas citadas abaixo têm por objetivo proporcionar melhoras
significativas na qualidade de trabalho dos setores relacionados. Ocasionalmente, a
implantação de algum recurso novo no sistema pode gerar beneficios para outros setores;
porém, esse fato só poderá ser constatado após uma nova avaliação do sistema.
Segue abaixo a descrição das propostas elaboradas:

Proposta I — Criavtlo de um registro histórico de todos os processos éticos sofridos pelos
profissionais

De acordo com a pesquisa feita junto ao Setor de Procuradoria Jurídica, esse
procedimento atualmente é feito manualmente, ocasionando perda de tempo e atrasos na
execução das tarefas relacionadas.
A solução encontrada seria a criação de uma nova Rotina (ex: PE — Processos Éticos)
no Módulo de Consulta (CO) do Sistema de Cadastro (CAD), como segue a demonstração:
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CAD-CO-PE

Para consultar o registro histórico dos processos éticos sofridos pelo
profissional

Proposta 2— Integração da base de dados do sistema com

o site do CRO-SC

Uma das tarefas mais dispendiosas em termos de tempo no CPD é a atualização da
listagem dos profissionais e entidades inscritos no CRO-SC no site da organização. Segundo o
encarregado desse setor, atualmente os procedimentos de atualização do site são os seguintes:
geração de uma base de dados a partir do Sistema de Informações em questão; divisão dessa
base de dados por municípios por meio de planilha eletrônica; e criação de arquivos em
formato HTML para a publicação no site.
Ainda segundo o encarregado do CPD, essa tarefa s6 é concluida após o período de
duas semanas, e deve ser realizada com a periodicidade de quatro meses.
A partir do exposto, constata-se a necessidade de integração das informações
contidas na base de dados do Sistema de Informações com a consulta à listagem de
profissionais no site da organização. Como solução para esse problema, sugere-se a criação de
uma ferramenta de consulta no próprio site da organização, que coletará informações de uma
base de dados idêntica A. contida no Sistema de Informações, sendo que o setor de CPD se
encarregará de mantê-la atualizada conforme a periodicidade desejada.
0 motivo pelo qual não se sugere a integração do site do CRO-SC diretamente com a
base de dados do Sistema de Informações localizada no CFO, é que o acesso direto via
Internet à base principal de dados, poderia comprometer a segurança dessas informações,
tendo em vista que seria uma porta de entrada para pessoas mal intencionadas (hackers).

Proposta 3 — Impressão de cédulas de inscrição dos profissionais
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0 processo de preenchimento das cédulas de inscrição dos profissionais que recebem
o registro no CRO-SC 6 realizado pelo Setor de Inscrição e Cadastro. Tal procedimento ainda
6 realizado de maneira bastante ultrapassada, u tilizando máquina de escrever. Segundo os
funcionários desse setor, esta tarefa 6 bastante desgastante e demorada. E necessária muita
concentração e perde-se muito tempo para o preenchimento de cada cédula.
Propõe-se como solução para esse problema a criação, no próprio Sistema de
Informações, de um recurso que consiga preencher, via impressora (jato de tinta ou laser),
uma folha, tamanho A4, contendo até doze cédulas destacáveis.
Tal melhoria proporcionaria um aumento na eficiência e na agilidade dos serviços
prestados pelo Setor de Inscrição e Cadastro, possibilitando uma dedicação dos funcionários a
outras atividades de maior importância.

Proposta 4— Controle de Material em Estoque

Como foi citado anteriormente, o Setor Econômico-Financeiro é responsável,
também, pelo controle do material armazenado no estoque. Apesar desse controle ser
atualmente realizado com a utilização de planilha eletrônica, o processo não 6 extremamente
confiável, sujeito a inúmeras falhas, pois a alimentação se di de forma indiscriminada, sem
qualquer restrição de dados.
Propõe-se como melhoria quanto a esse aspecto a criação de uma base de dados
especifica para o controle de estoque no Sistema de Informações atual. Esse controle
obedeceria its regras da maioria dos softwares de controle de estoque existentes no mercado,
atingindo um grau de confiabilidade perto de 100%.
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Proposta 5— Criaçao de Rotinas para procedimentos financeiros internos ao CRO-SC

Apesar do atual Sistema de Informações ser bastante eficiente quanto à gestão
financeira dos inscritos no CRO-SC, os procedimentos financeiros internos ao CRO-SC, tais
como contas a pagar e contas a receber, sio administrados via planilha eletrônica, gerando
baixa confiabilidade nas informações contidas na mesma.
De maneira similar A Proposta 4, sugere-se criação de Rotinas para o gerenciarnento
financeiro interno do CRO-SC no Sistema de Informações atual, as quais obedeçam As regras
dos softwares comumente utilizados com este firm
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS

Com a pesquisa realizada no CRO-SC, pôde-se constatar diversas alterações a serem
realizadas no Sistema de Informações implantado na organização, com o objetivo de melhorar
a administração e os processos da mesma.
Desse modo, verifica-se que o processo de implementação de um Sistema de
Informações em uma organização 6 dinâmico e requer flexibilidade quanto A. estrutura do
sistema, pois as organizações contemporâneas estão em constante modificação, buscando
sempre um aumento na qualidade de seus produtos, serviços e processos. Os Sistemas de
Informações devem seguir essas mudanças e caminhar paralelamente is organizações,
cumprindo sempre com o seu papel de ferramenta estratégica poderosa.
Antes de definir como serão as mudanças, deve-se ficar atento ao momento certo de
convica-las. Não se pode deixar para executar uma mudança, somente quando a situação atual
tottia-se insustentável, deve-se procurar agir antes, identificando com rapidez os problemas e
sair em busca de suas possíveis soluções.
Durante todo o processo de avaliação e proposição de mudanças ao Sistema de
Informações atual em uma organização, é essencial manter os funcionários informados sobre
os acontecimentos, de modo que não se sintam excluídos e pensem que a mudança lhes está
sendo imposta. Deve-se capacitar os colaboradores em agentes transformadores,
incentivando-os a sugerir mudanças e a manifestar suas vontades, pois são eles os indivíduos
afetados diretamente com qualquer mudança ou melhoria no Sistema de Informações.
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