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CAPÍTULO 1 – CONCEITOS BÁSICOS SOBRE ANÁLISE DE SISTEMAS

A Importância da Informação

A princípio,  as  informações,  de  uma  maneira  geral,  eram catalisadas  com o  uso  do 
computador sem a preocupação de haver ou não redundâncias de tais informações. Por isso, 
era  comum  nas  empresas,  existirem  diversos  arquivos  com  informações  repetidas,  o  que 
dificultava ao usuário a sua atualização.

Praticamente,  o  que  ocorria  na  informatização  de  grande  parte  das  empresas,  era 
transferir operações manuais para os computadores sem se preocupar com a racionalização e 
administração de tais informações.

Entretanto,  com  a  nova  filosofia  empresarial  apoiada  na  performance  dos  processos 
administrativos e produtivos, bem como na qualidade e eficácia dos serviços executados, as 
atividades  relacionadas  a  processamento  de  dados,  sobretudo  o  gerenciamento  de 
informações, estão ganhando o seu espaço merecido.

As  informações  mais  confiáveis  e  mais  rápidas servem como base  para  tomadas  de 
decisões a todo instante nas empresas de uma forma geral.  Evidentemente, para se tomar 
decisões corretas, é indispensável se trabalhar com dados e informações o mais atualizado 
possível.

Com tudo isso, o computador tornou-se uma poderosa ferramenta de trabalho nas mãos 
da maioria dos profissionais de qualquer área de atuação.

O conceito de sistema

A grande  maioria  dos  sistemas  existentes  é  construída  e  administrada  pelo  homem, 
objetivando sempre um fim específico que normalmente está explícito no seu próprio nome. 
Imagine um sistema de processamento de dados que dá suporte à gerência do departamento 
de folha de paramento de uma empresa, fazendo todos os cálculos necessários da respectiva 
folha de pagamento, emitindo os relatórios gerenciais e os demonstrativos individuais de cada 
funcionário, além de consultas diversas e mais uma infinidade de processos. 

Outras idéias de sistemas podem ser imaginadas como o sistema político de um país, ou 
o nosso sistema respiratório, entre outros. Todas essas visões na verdade, definem sistemas, 
contudo,  focalizam casos particulares.  Entretanto,  visto de forma genérica, podemos definir 
sistema  como  um  conjunto  de  partes  que  interagem,  visando  um  objetivo  específico.  Em 
processamento de dados, podemos conceituar sistema como sendo:

“Um conjunto de programas e rotinas de computação, que operando de forma conjunta, 
realizam um objetivo específico.”

Além disso, observando de forma cuidadosa e detalhada, iremos concluir que os sistemas 
que  conhecemos são  estruturados  de  tal  forma que  dentro  de  um grande  sistema,  existe 
sempre um conjunto de sistemas menores que podem ser chamados de subsistemas. Portanto, 
existe sempre uma hierarquia dentre as diversas funções de um determinado sistema, seja ele 
de qualquer natureza.

Quando se raciocina ao nível de sistema, é importante destacar alguns fatores que o 
influenciam de forma direta ou indiretamente.
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Os principais fatores de um sistema

Principais Objetivos do Sistema

Na maioria das vezes, existe uma distância muito grande entre os objetivos declarados e 
os objetivos reais. Os objetivos declarados em todas e quaisquer situações são excelentes, 
contudo, na prática não é bem assim, apesar de sempre existirem as exceções. Existem casos 
em que a diretoria de uma empresa fixa os objetivos a serem alcançados, inclusive as diretrizes 
a serem seguidas, mas por um motivo ou outro, estas são distorcidas e muitas vezes sem o 
propósito de prejudicar a organização.

Portanto, para se avaliarem objetivos de sistema, é indispensável que se conviva com 
os problemas e soluções diárias naquele ambiente de trabalho; agindo assim, chegará a 
conclusões realmente corretas. Com isso é possível sair da teoria para se obter a situação 
“real” do sistema.

Concluindo-se, o analista deve começar obtendo informações verbais, registrando-as e 
após suas considerações, fazer as devidas confrontações com o que acontece na prática. 

Ambiente do Sistema

O ambiente de sistemas é constituído por uma infinidade de fatores, que influenciam de 
uma  forma  direta  ou  indiretamente  no  funcionamento  de  um  determinado  sistema.  Esses 
fatores podem ser internos ou externos ao sistema. Os fatores internos são aqueles que fazem 
parte do próprio sistema e os fatores externos são os que mesmo estando fora podem provocar 
algum tipo de influência no seu desempenho.

Como exemplo,  podemos citar  o  sistema respiratório  de um indivíduo que vive numa 
grande cidade. A qualidade do ar que ele respira diariamente não faz parte do seu sistema 
respiratório, mas, pode influenciar no seu funcionamento. 

Recursos Utilizados pelo Sistema

Para o desenvolvimento de um determinado sistema, bem como, para implementações 
em um sistema em funcionamento, sem sombra de dúvidas, é indispensável a utilização de 
dinheiro,  computadores,  pessoal  especializado,  formulários,  salas  e  outros  suprimento  em 
geral. Sem esses meios, é óbvio que o sistema não pode nem mesmo existir, portanto a esse 
conjunto de fatores, chamamos de recursos utilizados pelo sistema.

Controles do Sistema

Em todo e qualquer sistema, para que as informações geradas mereçam um certo grau de 
confiabilidade, devem ser definidos controles para entrada de dados. É claro que se os dados 
de entrada estiverem corretos, as informações de saída deverão ser corretas.

 É  indispensável  que  se  faça  consistência  dos  dados  de  entrada,  que  se  determine 
parâmetros para validar os dados de entrada. Por exemplo, se o sistema permite a entrada de 
nomes em branco, datas inválidas, valores fora de uma determinada faixa, ou seja, valores 
inconsistentes, dá para se imaginar como serão as informações de saída.

Diante dessas situações, torna-se muito importante uma profunda análise de dados de 
entrada para garantir informações de saída corretas.
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Sistemas de Informações

Em toda e qualquer  organização empresarial,  seus administradores necessitam tomar 
decisões  a  todo  instante,  dependendo  de  cada  situação  e  é  claro,  sempre  baseados  em 
informações que chegam às suas mãos.

Normalmente, essas informações são canalizadas através de diversos meios, variando 
pouca coisa de empresa para empresa. Os meios mais comuns para essas operações são:

1. Comunicações internas;
2. Cartas;
3. Relatórios;
4. Terminais eletrônicos e outros.

Evidentemente,  é  importantíssimo  que  tais  informações  mereçam  uma  grande 
confiabilidade,  caso  contrário,  perdem  totalmente  os  seus  sentidos.  É  melhor  não  ter 
informações do que tê-las de forma incorreta ou desatualizada. O sistema de informação de 
qualquer  empresa  é  de  extrema  importância,  inclusive  para  sua  própria  sobrevivência.  e 
podemos  conceituá-lo  como  sendo  um  conjunto  de  fatores  coordenados  que  geram 
informações de qualquer natureza e com alguma finalidade prática.

As informações, de uma maneira geral, podem ser classificadas conforme a sua origem 
em  internas e  externas.  as  informações  internas são  aquelas  geradas dentro  da  própria 
empresa no seu dia-a-dia e as  externas são as que vêm de fora, como exemplo, temos os 
extratos bancários, correspondência diversas, notícias obtidas por meio de rádio e televisão, 
entrevistas entre outros.

As empresas normalmente são constituídas por departamentos e setores que funcionam 
hierarquicamente coordenados, gerando informações de grande importância para a sua própria 
sobrevivência.  Essas  informações  geradas  dentro  da  própria  empresa  são  exemplos  de 
informações internas.

O Analista de Sistemas

Na prática,  o  analista  de  sistemas,  é  um  solucionador  de problemas,  por  isso  sua 
função é relativamente complexa. O seu trabalho serve de apoio à tomada de decisões na 
empresa. É evidente que para o exercício de responsabilidade de tal envergadura, o analista 
de  sistemas  necessita  de  uma  sólida  visão  empresarial,  além  de  outras  características 
desejáveis que complementassem a sua formação profissional e acadêmica.

As principais características desejáveis ao analista de sistemas são:

1. Conhecimento teórico e prático de informática;
2. Boa visão de organização;
3. Bom senso em suas decisões;
4. Visão de conjunto;
5. Comunicabilidade e sociabilidade;
6. Boa receptividade no trato com pessoas de todos os níveis;
7. Humildade e
8. Visar um único objetivo
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Fig. 1 – Exemplo de um D.F.D.

Na figura acima,  vemos um pequeno exemplo  de um diagrama de fluxo  de  dados para  a 
manutenção do cadastro de um sistema de contas a pagar. É bom ressaltar que as técnicas e 
ferramentas da análise estruturada de sistemas estão em constante evolução, e, portanto o 
futuro analista de sistemas não deve decorá-las, mas entender a filosofia de trabalho.
Essa filosofia envolve a construção de um sistema começando do geral para o particular, isto é, 
constrói-se  o  esqueleto  global  do  sistema  e  depois  por  refinamentos  sucessivos  vai-se 
chegando a um detalhamento maior. Essa metodologia é largamente conhecida como projeto 
TOP-DOWN.

O Ciclo de Vida de um Sistema

Introdução

O ciclo  de  vida  de  um sistema passa por  três  estágios  que são bastante  distintos  e 
determinados  pelo  analista.  O  estágio  inicial  ocorre  quando  surge  a  primeira  idéia  da 
necessidade do sistema, isto é, a sua concepção. Depois, o sistema passa pelo estágio de seu 
desenvolvimento e em seguida pela sua vida útil.

 Para se ter uma idéia mais concreta, podemos comparar por analogia, a análise, projeto 
e desenvolvimento de um sistema de processamento eletrônico de dados à construção de um 
edifício.Normalmente, quando da construção de um prédio de apartamentos, por exemplo, o 
engenheiro responsável pela obra fazendo um esquema geral de como será desenvolvido o 
seu trabalho.

Esse esboço nada mais é do que um rascunho do que será construído e ao mesmo tempo 
o  planejamento  da  construção  em termos lógicos.  Nessa  fase,  se  houver  necessidade  de 
algum tipo de alteração no projeto, o custo será relativamente baixo porque tudo ainda está no 
papel. Com esse estudo às mãos, dá para se ter uma visualização de como será o edifício 
construído, portanto,  este é de suma importância para o construtor.  Dando continuidade ao 
trabalho, o engenheiro constrói a planta do edifício, detalhando tudo o que deverá ser feito e 
em seguida a obra poderá ser iniciada.  Nessas circunstâncias,  a representação gráfica do 
prédio  está  pronta,  permitindo que se “enxergue”  como será a  obra  depois  de  construída, 
inclusive com uma série de detalhes de acabamento interno e externo. 

Observe que no caso explanado, existe uma seqüência lógica de fases a ser seguida de 
acordo  com uma  metodologia  da  engenharia,  bem como,  de  normas  técnicas  da  arte  de 
construir. Esse trabalho exige bastante criatividade e bom senso. Cada etapa da construção 
deve ser rigorosamente seguida mesmo despretensiosamente, é óbvio que muitos detalhes 
acabam sendo omitidos e quando descobertos, provavelmente será tarde demais.
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Estrutura do Processo de Análise

A construção de um sistema eletrônico de processamento de dados deve ser executada, 
seguindo uma metodologia criativa, partindo de um ponto inicial e progredindo gradativamente. 
Essa  metodologia  largamente  utilizada  atualmente,  é  conhecida  como  análise  e  projeto 
estruturado de sistemas e se embasa numa filosofia de trabalho metódico, gradual e sobre tudo 
disciplinado.

Portanto, há necessidade de um bom planejamento de atividades para que o sistema seja 
desenvolvido num período de tempo razoável e com um desempenho aceitável. Para facilitar o 
trabalho de desenvolvimento de um sistema, o analista  deverá ter  em mente as seguintes 
fases:

• Concepção do sistema
• Estudo de viabilidade
• Processo de análise
• Projeto do sistema
• Projeto detalhado
• Implementação
• Manutenção

Na figura abaixo, temos um esquema que demonstra o ciclo de vida de um sistema.

Fig. 2 – Ciclo de vida de um sistema

Cada  uma  dessas  fases  são  distintas  e  permitem  um  desenvolvimento  gradual  e 
coordenado da construção de um sistema.

Concepção do Sistema

Essa  fase  pode  ser  considerada  como  o  embrião  do  sistema  e  requer  que  a  alta 
administração da empresa esteja empenhada em resolver o problema existente, caso contrário, 
o  nosso  sistema  não  consegue  sair  do  papel.  Nessa  fase,  o  analista  faz  uma  estimativa 
grosseira de custos, pois, como o processo, está na fase inicial, é impossível provisionar o 
custo do investimento.

Para definir o problema, apresentando soluções alternativas, normalmente é concedido ao 
analista  um  prazo  de  dois  a  três  dias,  dependendo  do  tipo  e  complexidade  do  sistema 
proposto.Após esse estudo realizado de uma forma um tanto superficial, o analista apresenta 
um  relatório  à  alta  administração  da  empresa,  propondo  soluções  e  mostrando  de  forma 
expositiva qual é a situação real das principais necessidades.

É  imprescindível  que  o  analista  defina  com bastante  clareza  quais  são  os  principais 
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objetivos a serem atingidos com o seu projeto para que o sistema não pare por aqui.

Estudo de Viabilidade

Essa fase tem por objetivo mostrar à alta administração da empresa se vale a pena ou 
não  prosseguir  o  trabalho  de  solução  do  problema  detectado,  significando,  portanto, 
demonstrar sucintamente se é conveniente continuar o projeto.

Trata-se de uma fase em que o analista tem de “vender” a sua idéia à empresa, e por isso 
a habilidade de tal profissional é de extrema importância. Para a construção de todo e qualquer 
sistema, a empresa terá de investir e logicamente buscará o retorno do investimento. Estudar a 
viabilidade significa apresentar alternativas para a empresa tomar importantes decisões.

Esse  estudo  deve  ser  realizado  pelo  analista  em  conjunto  com  o  usuário  e  a 
administração da empresa que sem vias de dúvidas, deverão estar emprenhados na solução 
do problema. A equipe de análise deverá apresentar um relatório detalhado, demonstrando 
custos e benefícios que suas alternativas trarão à empresa. 

As principais atividades que compõem um estudo de viabilidade são:
• definição das características principais do sistema.
• A determinação das principais necessidades de saídas, incluindo os tempos de resposta.
• A  análise  do  organograma  da  organização,  distribuição  geográfica  etc.,  dos 

departamentos envolvidos.
• A determinação dos tipos de dados e da estimativa de volumes.
• A  consideração  das  alternativas  possíveis  para  atender  às  necessidades  do(s) 

usuário(s).
• Exame de outros sistemas que atendam a necessidades semelhantes.
• Preparo de estimativas grosseiras dos prováveis custos de implantação e dos custos 

operacionais gerais para cada alternativa apresentada.
• A documentação do estudo de viabilidade em relatório para o usuário e para a
• administração da organização.

Os custos  decorrentes da  construção de um sistema ou da otimização de um já  em 
funcionamento, refletem principalmente nos seguintes itens:

• A verificação da adequação das exigências do sistema aos objetivos da
organização.
• Aumento no quadro de pessoal do CPD
• Aumento no quadro do pessoal usuário
• Aquisição de novos equipamentos
• Ampliação das instalações
• Outros custos

Os  benefícios  obtidos  por  meio  de  um  novo  sistema  recaem  naturalmente  em  três 
categorias:

• Economias Diretas - são os custos que se reduzem ou se eliminam, como resultado de 
um novo sistema. Como por exemplo: 

o Redução do quadro de pessoal.
o Eliminação de algumas despesas específicas, como selos do correio, artigos e 

máquinas de escritório.
o Redução dos custos ocasionados por processos mais eficientes.
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• Benefícios Mensuráveis -  são aumentos bem definidos do dinheiro da organização, 
conseguidos  por  meio  de  alguma  característica  do  novo  sistema.  Como  exemplo, 
podemos citar o aumento do capital de giro obtido através da redução dos níveis de 
estoques.

 
• Benefícios Intangíveis - toda e qualquer aplicação encerra conseqüências proveitosas, 

difíceis de serem avaliadas em termos monetários. Freqüentemente, o benefício pode 
ser descrito como “melhor informação”. Os benefícios que a melhor informação pode 
trazer,  por  exemplo,  sobre  o  crédito  dos  clientes  traz  para  a  organização  são 
potencialmente duplos:

o Volume crescente das vendas
o Redução das contas incobráveis

Uma vez completada a análise de custos e benefícios, surge o teste crucial: O RETORNO 
DO INVESTIMENTO. Saber se a combinação dos dois fatores torna a proposição do sistema 
aceitável  para a companhia.  O termo “aceitável”  tem naturalmente que ser definido. Se os 
critérios forem estritamente financeiros, estabelece-se uma base clara para a decisão. A forma 
usual de fazê-lo é verificando o período de recuperação do investimento. 

Esse período de recuperação nada mais é do que o intervalo de tempo decorrido entre o 
início da operação do novo sistema e o ponto em que todos os custos investidos e correntes 
forem recuperados através dos benefícios do novo sistema. Hoje, dá-se um prazo médio de 
dezoito meses, dependendo da complexidade do sistema, para se realizar essa avaliação.

Processo de Análise

Consiste em fazer um levantamento de dados e fatos para descobrir o que realmente 
precisa ser feito. É o conhecimento do problema pelo analista. Nesta fase, o usuário vai discutir 
o seu problema diretamente com o pessoal de análise e ao mesmo tempo fazer uma avaliação 
do sistema existente.

Deve haver um grande entrosamento entre o analista e o usuário, possibilitando assim o 
desenvolvimento de um modelo lógico do sistema. A partir do momento que o analista conhece 
o problema do usuário, basta transformar as suas necessidades em especificações técnicas 
para continuar o seu trabalho.

Essas  especificações  técnicas  correspondem  à  construção  de  um  modelo  lógico  do 
sistema a ser desenvolvido, utilizando-se de ferramentas de análise estruturada, tais como: 
diagrama de fluxo de dados, dicionário de dados, descrição dos principais algoritmos entre 
outros.  É  nessa  etapa  que  se  constrói  um  modelo  lógico  do  sistema  que  pode  sofrer 
modificações após ser revisto em conjunto com o usuário, ou a administração da empresa, ou 
com ambos. 

Projeto

Durante a fase do projeto, o analista vai assimilando exatamente o que deve ser feito, 
começando  a  sair  do  lógico  para  o  físico.  Significa,  portanto,  que  o  analista  de  sistemas 
conhece o problema do usuário e busca soluções alternativas, podendo apresentar diversas 
propostas. Essas alternativas precisam levar em conta, principalmente, os custos e benefícios 
que serão provocados pelo desenvolvimento e operação do novo sistema.
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Entretanto, a escolha da melhor alternativa é bastante pessoal e deve obedecer a uma 
rigorosa análise técnica e econômica, além do mais, depende da disponibilidade financeira e da 
visão empresarial de cada empreendedor.

As propostas de soluções são elaboradas em forma de relatório e cada uma delas deverá 
discriminar estimativa de custos e benefícios, bem como, um diagrama de fluxo de dados para 
cada alternativa, além dos tipos de banco de dados ou arquivos a serem utilizados.

Após a apreciação das alternativas propostas, a alta administração da empresa fará a 
opção que melhor se adequar à empresa.

Projeto Detalhado

O projeto detalhado é uma das fases decisivas no desenvolvimento de um sistema, pois 
nessa fase, a administração da empresa, programadores e analistas têm diretrizes básicas de 
como será resolvido o problema.

Portanto, a essa altura, o analista de sistemas sabe tecnicamente o que deve ser feito e 
busca uma forma para implementar o sistema. Como ponto de partida, é bom direcionar o seu 
trabalho para os objetivos e principalmente para as funções do sistema.

Durante essa fase, é útil consultar o usuário sobre os tipos de relatórios que gostaria de 
receber, que dados devem conter e em que ordem esses dados devem ser impressos para 
facilitar o seu trabalho.

Ainda  durante  a  fase  do  projeto  detalhado do sistema,  utilizando-se  uma abordagem 
estruturada,  o  analista  deverá  definir  todos  os  programas  que  comporão  o  sistema,  de 
preferência,  em  conjunto  com  os  programadores.  Essas  definições  deverão  conter  as 
especificações necessárias para a codificação de cada programa. Deverá ser construído um 
quadro hierárquico e um conjunto de quadros de entrada/processo/saída para cada programa;

obviamente os programadores orientar-se-ão através desses detalhamentos para as suas 
respectivas codificações.

Para conclusão do projeto detalhado, o analista deverá fazer uma breve exposição ao 
usuário de como será o funcionamento de todo o sistema, permitindo-lhe a visualização de 
suas principais funções.

Implementação

A fase de implementação é, na prática, a construção física do sistema proposto. A partir 
das definições detalhadas dos programas, o programador passará a codificá-lo na linguagem 
de programação escolhida.

Os primeiros programas a serem codificados deverão ser os que farão o gerenciamento 
do sistema e em seguida os demais. O ideal é que cada programa seja testado isoladamente e 
em  conjunto  com  os  demais,  observando  o  plano  de  testes  previamente  definidos  na 
elaboração do projeto detalhado.

Caso haja necessidade da instalação de novos equipamentos, nessa fase eles já devem 
ter sido instalados e devidamente testados para evitar-se perda de tempo.

Por outro lado, devem ser criados procedimentos de segurança e crítica de dados, bem 
como, procedimentos de auditoria para o sistema, ressaltando a importância da integridade dos 
dados.

Deve-se também, proceder o teste piloto, que consiste na simulação de funcionamento de 
todo o sistema em condições reais de operação. Caso haja a constatação de alguma falha no 
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funcionamento do sistema, esta deve ser corrigida, e retornado ao teste piloto acompanhado 
pelos usuários principais.

Após a conclusão do teste, deverá ser aplicado um treinamento a todos os que irão utilizar 
o sistema, dando ênfase à segurança de dados.

Finalizando essa etapa, todos os procedimentos, operações e codificação de programas 
deverão ser documentados, montando assim o manual do sistema que deverá ser utilizado 
exclusivamente pelo pessoal de processamento de dados. Por outro lado, deverá ser montado 
o  manual  do  usuário  que  deverá  conter  todos  os  procedimentos  operacionais  do  sistema 
indispensáveis ao seu bom funcionamento.

Nos primeiros meses de operação do novo sistema, deve-se realizar um processamento 
paralelo dos dados, isto é, o sistema antigo e o novo deverão funcionar simultaneamente e os 
dados  obtidos  de  ambos,  confrontados  para  se  verificar  se  existem  divergências  de 
informações. 

Manutenção

A manutenção de um sistema é a operação permanente que consiste na correção de 
possíveis erros e na melhoria do seu desempenho.

Portanto, manutenção de sistemas significa apoio continuado ao usuário. Um sistema sem 
manutenção tem vida curta.

Modelos de Ciclo de Vida 

Clássico

Prototipação
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Capítulo 2 – Análise do sistema existente

Introdução

No estudo da viabilidade de se construir um novo sistema ou melhorar o que está em 
funcionamento, é imprescindível conhecer com detalhes como são obtidas as informações para 
a empresa, bem como estas são distribuídas e como é conduzida a sua utilização. 

Este  estudo  visa  avaliar  até  que  ponto  as  necessidades  da  empresa  estão  sendo 
satisfeitas com o sistema existente e quais são os principais pontos que podem e devem ser 
melhorados.

Para que essa avaliação seja a mais completa possível, o analista de sistemas deverá 
subdividir o seu estudo nas seguintes etapas: 

• Análise da organização como um todo;
• Verificação dos principais objetivos do sistema em funcionamento;
• Análise de toda a documentação utilizada pelos setores em estudo;
• Análise de procedimentos.

Análise da Organização como um todo

O conhecimento da organização como um todo é de fundamental  importância porque 
dentro da cada componente organizacional, existe a necessidade de informações específicas. 
Para  se  fazer  o  estudo  da  organização,  é  necessário  conhecer  os  objetivos  do  sistema 
existente e sua relação com o sistema maior que é a própria organização. Esse estudo deve 
ser  iniciado  pelo  organograma  geral  da  empresa,  que  por  sua  vez  mostra  a  estrutura 
organizacional “formal” existente.

O  analista  de  sistemas  deve  também  conhecer  a  organização  informal  da  empresa, 
obtendo dessa forma uma visualização real do sistema em estudo e de toda a companhia. 
Outro item importantíssimo que deve ser observado pelo analista de sistemas é não confundir 
fatos com opiniões dos usuários.

Nessa  etapa,  o  analista  de  sistemas,  deve  acompanhar  as  rotinas  de  trabalho  dos 
funcionários  dos  setores  envolvidos,  não  no  sentido  de  auditorar  suas  funções,  mas 
observando somente o que lhe interessa como profissional de processamento de dados. É bom 
deixar  essa  posição  bastante  clara  para  os  funcionários  envolvidos,  evitando-se  assim 
constrangimentos desnecessários.

Ainda nessa fase, o analista de sistemas terá que verificar o que o sistema faz, seus 
arquivos,  seus  relatórios,  procedimentos,  e  analisar  a  eficiência  e  confiabilidade  das 
informações por ele geradas.

Verificação dos Principais Objetivos do Sistema Existente

Se  um  sistema  de  processamento  de  dados  e  informações  está  operando  em  uma 
determinada  organização,  significa  que  ele  é  útil  em algum aspecto.  A ineficiência  de  um 
sistema numa dada empresa, tem origem em uma série de fatores, muitas vezes não muito 
visíveis para alguns profissionais.

Descobrir os objetivos “reais” de um sistema e determinar até que ponto ele atende às 
necessidades de seus usuários, não é tarefa fácil. Esse estudo deve ser realizado, fazendo 
consultas  aos  usuários,  levantamento  de  arquivos,  análise  das  documentações,  inclusive 
manuais e regulamentos internos.
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Além disso, deverá ser estudado o fluxo de dados na empresa, localizando com isso a 
origem e o destino de dados e informações, bem como, a inter-relação do sistema em estudo 
com toda a organização.

Quando  for  analisada  a  origem  de  um  documento  ou  informação,  devem  ser  vistos 
também os respectivos destinos, isto é, ver e analisar os dois lados para se tirar conclusões 
mais seguras e sérias.

Análise de Documentação

A documentação  utilizada  por  um  determinado  setor  é  constituída  por  relatórios  e 
arquivos. Esses relatórios são emitidos pelo setor e têm grande utilidade no seu dia-a-dia, ou 
então servem de suporte de informações para outros setores. De forma análoga, um arquivo 
mantido por um setor pode servir-lhe de consulta e portanto tem grande valor.

Na prática, todo documento emitido pelo setor envolvido no estudo pode influir de forma 
direta ou indiretamente no funcionamento do sistema existente. 

Essa  documentação  toda  deve  ser  analisada  de  forma  detalhada  e  com  o  máximo 
cuidado possível. É bom lembrar que é comum existirem informações importantes em relatórios 
aparentemente desprezíveis e por isso nenhum deve ser excluído.

Para ser feita a análise da documentação envolvendo o sistema em estudo, o analista de 
sistemas deve dividi-lo em duas etapas, que são:

• Análise de relatórios
• Análise de arquivos

Análise de relatórios

Esta etapa consiste em descobrir quais os relatórios emitidos pelo setor em estudo bem 
como, levantar os principais dados e informações que podem influir no desempenho do sistema 
existente.

Conceitua-se relatório,  como sendo todo e qualquer documento emitido pela empresa, 
portanto cheques, notas fiscais e duplicatas são relatórios, além de uma infinidade de outros 
que poderão ser verificados na prática.

Para se fazer esse levantamento, o analista de sistemas deve solicitar preferencialmente 
duas cópias de cada relatório. Caso o impresso de um relatório seja procedido em formulário 
pré-impresso, é útil  conseguir uma cópia do respectivo formulário em branco e preenchido. 
Além disso,  deverão  ser  feitas  anotações a  respeito  de  cada  relatório  para  facilitar  a  sua 
análise.

Para  que  a  análise  dos  relatórios  seja  feita  de  forma  bem  clara  e  completa,  é 
indispensável estudar os seguintes aspectos:
 

• Objetivos de cada relatório;
• Seu conteúdo;
• Número de cópias e o destino de cada cópia;
• Periodicidade de emissão - se é diário, semanal, quinzenal, mensal, etc.;
• Quais as informações mais utilizadas;
• Controle de validade das informações, índices de erros, etc.;
• Se existem relatórios semelhantes e se é possível agrupá-los em apenas um;
• Se  após  o  recebimento,  o  usuário  faz  algum  tipo  de  complementação,  cálculos, 

subtotais, etc.;
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• Qual o total de pessoal que participa da sua elaboração;
• Quem é o responsável pela elaboração do relatório.

Análise de Arquivos

Para a análise dos arquivos de cada setor envolvido no sistema existente em operação,
deverão ser coletados os seguintes itens:

• Nome do responsável pela manutenção e conservação do arquivo;
• Objetivos do arquivo;
• Principais informações nele contidas;
• Método de atualização e periodicidade;
• Prazo de permanência dos dados no arquivo;
• Relatórios que dependem dele para a sua confecção;
• Número de fichas ou registros que compõem o arquivo;
• Ordem de classificação de suas fichas ou registros;
• Funções das pessoas que manipulam o arquivo e;
• Tamanho do arquivo.

Análise de Procedimentos

Normalmente,  os  procedimentos  operacionais  de  um  sistema  de  processamento  de 
dados, são orientados por manuais que especificam como os trabalhos devem ser realizados. 
Essa  regra  não  é  geral  para  todas  as  empresas,  pois  depende  muito  de  sua  estrutura  e 
organização. Para iniciar a etapa de análise de procedimentos, o analista de sistemas deve 
verificar  se  existem  manuais,  diagramas  ou  outros  documentos  que  mostram  como  os 
processos são realizados ou deveriam ser realizados.

Após essa verificação, é imprescindível saber se essa documentação está atualizada ou 
apenas mostra uma imagem distorcida do que realmente acontece.

Se  os  processos  não  estiverem  devidamente  documentados,  o  analista  de  sistemas 
deverá acompanhar os trabalhos dos funcionários envolvidos, e inclusive ajudá-los a realizar 
tarefas que possam lhes ser úteis para a sua análise.

Esse trabalho requer  bastante profissionalismo e portanto deve ser  levando de forma 
totalmente  documentada,  mesmo  que  seja  necessário  um  grande  esforço  de  pesquisa, 
entrevistas, avaliações e montagens de diagramas de fluxos de materiais e de dados.

Finalizando essa fase, o analista de sistemas deverá ter montado um relatório detalhado 
dos  levantamentos  e  análises  efetuadas,  contudo  deverá  tomar  cuidado  para  que  o  seu 
trabalho não se prenda simplesmente em documentar o sistema existente em operação na 
empresa.
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Capítulo 3 – Técnicas para coleta de dados e fatos

Introdução

Durante as fases de estudo de viabilidade e análise do sistema existente, o analista de 
sistemas precisa de dados, informações e fatos que irão ajudá-lo no projeto do novo sistema 
em estudo.

Na maioria das vezes, os elementos de que o analista de sistemas necessita não estão a 
sua disposição de forma clara e objetiva. 

Portanto, é indispensável procurar esses elementos “ir atrás”, seguindo uma metodologia 
de coleta de informações basicamente padronizada para situações dessa natureza, permitindo 
assim um trabalho ordenado e bem planejado.

Considerando que se trata de uma etapa investigativa, os métodos mais importantes para 
a coleta de informações sobre o sistema atual são: 

• As entrevistas e;
• As pesquisas  a  arquivos,  manuais  de  procedimentos  operacionais,  administrativos  e 

outros,  bem  como,  a  verificação  de  todos  os  tipos  de  registros  de  informações 
existentes.

No  período  de  entrevistas,  é  importante  lembrar  que  todas  as  pessoas  diretamente 
envolvidas no sistema existente poderão responder as perguntas do analista,  esclarecendo 
dúvidas e eliminando ambigüidades.

As entrevistas devem ser iniciadas pelos gerentes dos departamentos envolvidos.  Em 
seguida estas devem ser dirigidas aos demais funcionários, obedecendo de preferência, a uma 
escala hierarquicamente descendente.

Entrevistas

Sem dúvida, uma das fontes mais valiosas para a obtenção das informações de que o 
analista precisa, é a entrevista. No entanto, essa metodologia exige uma série de cuidados e 
que não devem ser negligenciados nem mesmo pelos profissionais mais experientes.

Antes  mesmo  de  iniciar  os  levantamentos  preliminares,  o  analista  deve  fazer  um 
planejamento  de  todo  o  seu  trabalho,  inviabilizando  improvisações  desnecessárias.  É 
importante o trabalho racional e metódico.

Por  outro  lado,  um  dos  fatores  que  merece  destaque  nas  entrevistas  é  o  bom 
relacionamento humano do analista de sistemas com os usuários.

Caso sejam negligenciadas as técnicas de relacionamento humano, o levantamento de 
dados poderá ser um verdadeiro desastre.

Na verdade,  as  informações necessárias  só serão obtidas,  se  o  analista  possuir  “um 
verdadeiro jogo de cintura” para conseguir conviver com idéias muitas vezes divergentes, sem 
entrar em confronto com usuários, sejam eles de quaisquer níveis da empresa, caso contrário o 
seu  trabalho  nessa  fase  poderá  ser  inútil.  A arrogância  deve  ser  devidamente  controlada, 
todavia  a  humildade  deve  ser  dosada,  evitando-se  a  ingenuidade  e  por  conseguinte  “a 
subordinação” do analista aos usuários, o que pode comprometer todo o projeto do sistema em 
andamento.

 Logo no decorrer, das primeiras entrevistas, o analista coletará uma grande quantidade 
de informações, todavia de forma não muito clara e por isso deverão ser analisadas para se ter 

Informática – Análise de Sistemas 15



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

uma visão geral do sistema em operação.

Planejamento de uma Entrevista

As entrevistas, de uma forma geral, têm um objetivo análogo, pois a maioria delas busca 
informações de natureza específica para cada caso. Quando se trata de analisar o sistema 
existente e descobrir as reais necessidades da empresa em termos de dados e informações, as 
entrevistas devem ser bem direcionadas as suas finalidades e não deve ser esquecido nenhum 
dos seguintes pontos:

• Marcar data e horário para a entrevista;
• A preparação do entrevistador;
• Comportamento do entrevistador;
• A linguagem do entrevistador;
• Separar fatos de opiniões;
• Distinguir necessidades da empresa das necessidades dos usuários.

Pesquisas

Embora  a  entrevista  seja  uma  das  técnicas  mais  difundidas  atualmente  para  o 
levantamento de dados e fatos, é fundamental que o futuro analista de sistemas também saiba 
que esta não é a única. As pesquisas à documentação da empresa também constituem uma 
grande fonte de informações para o seu trabalho.

Na fase de levantamento de dados e fatos, se o analista fizer opção pela metodologia de 
pesquisa, deve começar solicitando a todos os departamentos envolvidos cópias de todos os 
documentos utilizados. Essa coletânea de documentos deverá conter um mínimo de dois jogos 
de cada documento, sendo um preenchido e outro em branco.

Além  da  análise  de  relatórios  em  geral,  manuais  de  procedimento  administrativos  e 
operacionais, o analista deverá fazer uma análise de todos os arquivos existentes nos setores 
envolvidos.

Na maioria  das vezes,  a  análise  de  dados e  fatos  é  procedida  utilizando-se  de  uma 
metodologia  de  trabalho  mista,  isto  é,  entrevistas  e  pesquisas  de  forma  basicamente 
simultânea.

Portanto,  toda documentação existente deve ser analisada de forma bem detalhada e 
criteriosa, evitando-se a perda de alguma informação de grande importância. É bom lembrar 
que para se fazer essa avaliação, recomenda-se dividi-la em duas partes: análise de relatórios 
e análise de arquivos. Conforme já visto em capítulo anterior. 

Questionários

Podem ser aplicados em grupos de numerosos usuários onde a idéia ou pensamento 
geral deva ser pormenorizado ou investigado. Pode e deve ser combinada com outras técnicas. 
As perguntas devem ser sucintas, objetivas e sem dubiedade.

Reuniões

Há vários tipos de reuniões. Como exemplo Brainstorming e Reuniões em Pé. Qualquer 
que seja o tipo deve ser conduzida por um mediador atento e hábil suficiente para não deixar 
que a pauta escolhida divague, alíás fato indesejável, mas corriqueiro.
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Capítulo 4 – Ferramentas de análise de sistemas

Introdução

Todo analista  de sistemas deve elaborar um conjunto de documentos para registrar o 
funcionamento do seu projeto.  Visando esta necessidade, vamos conhecer algumas destas 
ferramentas.

Diagrama de Contexto

O  Diagrama  de  Contexto,  na  verdade,  é  um  Diagrama  de  Fluxo  de  Dados,  sem 
refinamentos ou aprofundamento. Considera que todos os fluxos oriundos ou destinados às 
entidades externas têm sempre relação com um único processo, que é o sistema. Portanto o 
gráfico gerado só tem uma bolha representando o sistema em visão macro.

Diagramas de Fluxo de Dados

Para elaboração do projeto de um sistema de processamento de dados, o analista de 
sistemas  dispõe  de  uma  série  de  ferramentas  de  análise,  destacando-se  como  uma  das 
principais o Diagrama de Fluxo de Dados, ou como também é chamado DFD.

Através do DFD, o analista pode representar graficamente a descrição lógica do sistema. 
Nessa descrição, são apresentados todos os procedimentos e operações do sistema proposto, 
sem contudo, entrar em detalhes. Portanto, trata-se de um trabalho em alto nível que tem como 
objetivo permitir uma visualização global de como o novo sistema está sendo desenvolvido.

O  DFD  é  uma  das  ferramentas  mais  conhecidas  e  mais  úteis  no  projeto  e 
desenvolvimento  de  um  determinado  sistema,  ou  para  analisar  o  sistema  já  existente  na 
organização.

Apesar da grande importância do DFD, para construí-lo temos que utilizar apenas quatro 
símbolos gráficos que são: a entidade externa, o fluxo de dados, o processo e o depósito de 
dados.

Entidades Externas

As entidades externas, de uma forma geral, representam alguma “coisa” fora do sistema 
que está sendo projetado, todavia provocam alguma influência no seu desempenho. Essas 
“coisas” podem ser um grupo de pessoas, clientes, fornecedores, lugar, um diretor ou mesmo 
outro sistema que fornece dados para o sistema em pauta, e cada caso com suas devidas 
peculiaridades que devem ser criteriosamente observadas.

Portanto, para determinarmos quais são as entidades externas na análise e projeto de um 
sistema proposto, é indispensável reconhecermos os limites do referido sistema. Nesse estudo, 
temos que observar que das entidades externas originam-se fluxo de dados para dentro do 
sistema,  ou  então  do  sistema destinam-se  fluxos  de  dados para  as  respectivas  entidades 
externas.

Para se ter uma idéia melhor, imagine um cliente que vende seus produtos para uma 
determinada  empresa  e  qual  a  sua  relação  com  o  sistema  de  contas  a  receber  dessa 
organização. Evidentemente, o cliente é uma entidade externa e nem por isso deixa de influir 
no funcionamento do sistema em pauta.

Graficamente, uma entidade externa é representada por uma quadrado ou retângulo com 
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um sombreamento nos lados inferior  e direito ou então simplesmente por um retângulo ou 
quadrado normais.

Veja o exemplo a seguir:

Fig. 3 – Símbolo de entidade externa

As entidades externas podem ser identificadas por uma letra minúscula colocada
internamente no seu canto superior esquerdo.

Fig. 4 – Símbolo de entidade externa com destaque a identificação

Em diversas situações, ocorre a necessidade de se desenhar a mesma entidade externa 
em diversos pontos do DFD.

Apesar  dessa  prática  não  ser  muito  recomendável,  com isso  o  DFD fica  mais  claro, 
evitando-se assim o desenho de setas muito longas de um lado para outro do gráfico, tornando 
a interpretação lógica mais confusa.

Nesse caso, coloca-se um traço inclinado no canto inferior direito do símbolo da entidade 
externa, indicando ao leitor que existe mais de uma ocorrência dessa entidade no mesmo DFD.

Fig. 5 – Exemplo de entidade externa com repetição

Ao identificarmos uma entidade externa, estamos afirmando que tal origem ou destino de 
dados localiza-se fora do sistema, portanto todo cuidado é pouco nessas definições.

Por outro lado, é bom lembrar que na fase de análise o DFD pode sofrer alterações à 
medida que o analista de sistemas descobre mais detalhes sobre cada entidade externa.

Fluxo de Dados

Os fluxos de dados em um diagrama servem para indicar a movimentação de estruturas 
de dados, seguindo de um lado para outro do sistema de informações.

Para representar a direção em que os dados ou suas respectivas estruturas estão fluindo 
no diagrama, devem ser usadas setas preferencialmente vertical e/ou horizontal.

Como regra geral, a direção do fluxo de dados deve ser de cima para baixo e da esquerda 
para a direita, todavia essas normas não são rígidas.
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 O  fluxo  de  dados  é  representado  por  meio  de  uma  seta,  vertical  ou  horizontal, 
dependendo de cada necessidade do gráfico.

Fig. 6 – Fluxo de dados

Considere  o  exemplo  abaixo,  onde  as  estruturas  de  dados  se  deslocam da  entidade 
Empregado para um processamento.

Fig. 7 – Exemplo de um trecho de um DFD

Observe que os dados saem da entidade externa Empregado e se deslocam para outro 
símbolo, denominado processo.

Em alguns casos, os dados podem entrar e sair do mesmo elemento do sistema. Havendo 
esse tipo de ocorrência,  deverá ser usada uma seta de duas pontas, indicando o fluxo de 
dados nos dois sentidos, simplificando, portanto o entendimento do gráfico.

Fig. 8 – Exemplo do DFD com fluxo de dados apontando para ambos os lados

Na prática, um fluxo de dados se assemelha a uma tubulação por onde passam os dados 
ou suas estruturas.

Para identificar a estrutura de dados que está fluindo pelo respectivo fluxo, deve ser-lhe 
atribuído um nome, de preferência explicativo, exceto se for óbvio o que está ocorrendo. Veja 
no exemplo abaixo.

Fig. 9 – Fluxo de dados sem necessidade de descrição

Quando da construção de uma DFD, deve ser evitada o cruzamento de linhas, utilizando-
se de um pequeno arco.

Processo
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Durante uma seqüência de processamentos, é muito comum ocorrerem transformações 
de dados, cálculos e outras operações dessa natureza.

Na elaboração do DFD, é necessário identificar essas funções de transformações dentro 
do sistema, que são representadas por símbolos que indicam processos.

Essa  simbologia  também  pode  identificar  no  DFD  um  programa  ou  conjunto  de 
programas, uma operação manual como por exemplo conferência de dados, ou mesmo uma 
rotina dentro de uma programa.

Os processos são representados por retângulos com os cantos arredondados e podem 
ser divididos em três áreas para melhor identificação de suas referências.

Fig. 10 – Representação de um processo

Normalmente, na área superior do símbolo do processo, podemos colocar um número 
somente  para  identificá-lo.  Esse  número  não  poderá  sofrer  qualquer  alteração  em todo  o 
desenvolvimento do sistema.

Na área central do símbolo, deve ser descrito o processo de forma bem sucinta, usando 
apenas um verbo no infinitivo com o seu respectivo objeto.

Identificação do processo

Descrição resumida e objetiva da função do processo 
Especificação do local onde ocorre o processo ou nome do programa

 
Exemplos:

• Obter salário do empregado
• Pedir cotação de materiais
• Calcular faltas
• Emitir listagem de notas e faltas
• Cadastrar aluno

Para evitar ambigüidade na interpretação de um DFD, devem ser usados sempre verbos 
que não provocam duplo sentido. Devem ser usados verbos e frases o mais simples possível.
Veja o próximo exemplo.
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Fig. 11 – Exemplo de um DFD simples

Depósitos de Dados

Quando da construção de um DFD, iremos detectar a existência de lugares onde deverá 
haver armazenamento de dados, ressaltando que se trata apenas de componentes lógicos do 
sistema sem comprometimento com o seu aspecto físico. A representação desses locais é feita 
através da simbologia de depósito de dados e deve possuir um nome explicativo em relação ao 
seu conteúdo. Um depósito de dados nada mais é do que um conjunto de estruturas de dados 
em repouso, podendo ser um arquivo, diversos arquivos ou mesmo tabelas.

Por  convenção,  cada arquivo  deve ser  indicado individualmente no  diagrama,  todavia 
quando dois ou mais arquivos contiverem dados referente à mesma entidade e acessados 
basicamente de forma simultânea, estes podem ser representados por um único símbolo.

Fig. 12 – Exemplo de um depósito de dados

A representação  simbólica  de  um  depósito  de  dados  pode  ser  feita,  usando-se  um 
retângulo horizontal aberto do lado direito.

 
Para identificação dos depósitos de dados deve ser  usado um número seqüencial  ou 

código dentro do seu respectivo símbolo e separado por um traço vertical.
Observe o exemplo abaixo:

Fig. 13 – Exemplo de um DFD simples

Se houver necessidade de repetir o mesmo depósito de dados durante a construção do 
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DFD, poderá fazê-lo desenhando o mesmo símbolo no local apropriado e colocando um novo 
traço vertical para cada nova ocorrência da mesma fonte de dados.

Com isso, a quantidade de traços verticais existentes no símbolo de depósito de dados, 
indicará o número de vezes que este se repete no DFD. Exemplo:

Fig. 14 – Exemplo de um depósito de dados com indicação de repetição

Considerações Gerais sobre o DFD

O DFD tem muitas  utilidades tanto  para  o analista  de sistemas como para  o próprio 
departamento  de  processamento  de  dados,  principalmente  porque  ele  fornece  uma 
visualização de todo o sistema.

Por outro lado, o DFD auxilia o analista de sistemas nas reuniões de informações-chave 
para  o  desenvolvimento  de  todo  o  sistema,  fornecendo  detalhes  valiosos  a  respeito  das 
relações existentes sobre seus diversos componentes.

Além disso, na prática, o DFD faz uma descrição da estrutura do sistema, mostrando a 
hierarquia entre as suas diversas funções, podendo ser utilizado até no estágio do projeto 
detalhado.

Obviamente, o DFD não descreve com detalhes o sistema físico, as serve de suporte para 
a  sua  implementação,  podendo,  inclusive,  ser  utilizado  para  orientação  do  analista  na 
realização de diversos tipos de testes.
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Principais Normas para Projetar um DFD

Quando se está prestes a projetar um DFD de um sistema, devemos nos preocupar em 
seguir algumas normas que visam padronizar as etapas para a criação do referido DFD.

Muito  embora  estas  normas  possam  se  diferenciar  de  empresa  para  empresa,  elas 
permitem de uma forma geral evitar erros primários.

Essas normas podem ser resumidas nos seguintes itens:

1. Identificação da origem e destino de dados. Esse item é um dos mais importantes, pois 
ao identificarmos a origem e o destino de dados, temos condições de determinar as fronteiras 
de  nosso  sistema e  conseqüentemente  as  entidades  externas  envolvidas.  Com isso,  será 
descoberto o relacionamento do sistema em projeto com o seu mundo exterior;
2. Começar construindo um DFD de altíssimo nível, obviamente com as principais funções e 
depois explodi-las, descrevendo-as com mais detalhes em páginas separadas. Anotar tudo o 
que for possível, visando já a construção de um segundo esboço do DFD melhorado;
3. Fazer os primeiros esboços sempre à mão livre, tendo certeza de que sempre é possível 
melhorá-los, portanto precisam ser analisados com maior profundidade;
4. Evitar ao máximo possível, o cruzamento de linhas de fluxo de dados;
5. Duplicar entidades externas e depósitos de dados sempre que forem realmente
necessários. Essa medida visa minimizar os cruzamentos de fluxos de dados;
6. Quando fizer as explosões de níveis, procurar não ultrapassar do terceiro nível.

Diagrama Entidade-Relacionamento

Também  chamado  de  D.E.R.,  este  diagrama  faz  uso  de  conceitos  como  entidade, 
relacionamento e atributos dentre outros para representar graficamente a abstração envolvida 
na concepção e criação de Banco de Dados. Este diagrama será amplamente discutido na 
disciplina de Fundamento de Banco de Dados, junto ao conteúdo de Modelagem de Dados.

Dicionário de Dados

A documentação das etapas que se percorrem no desenvolvimento de um sistema é de 
grande importância para o analista de sistemas e sem dúvida, valiosa referência para toda a 
organização.

Os  detalhes  de  definição  de  arquivos,  estruturas  e  utilização  de  dados  e  outras 
informações sobre estes dados, necessitam de um local apropriado e devidamente estruturado 
para armazená-los. A esse local dá-se o nome de dicionário de dados que na prática, é uma 
coletânea de dados referentes a dados de um determinado sistema.

Descrição de dados

Considerando  o  desenvolvimento  e  aprimoramento  constante  da  tecnologia  de 
armazenamento de dados, notadamente o banco de dados, é imprescindível o conhecimento 
de alguns termos que são muito usados no dias atuais.

 
Elemento de dado

A unidade de dado que não necessita de decomposição, recebe o nome de elemento de 
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dado,  portanto,  trata-se  de  uma  estrutura  simples.  Apesar  de  sua  simplicidade,  existem 
situações  em  que  a  mesma  unidade  de  dado  pode  constituir  elemento  de  dado  ou  uma 
estrutura que precisa ser decomposta, dependendo do trabalho de análise.

Exemplificando, podemos citar o caso da “data” que pode ser composta por uma unidade 
simples de 8 posições ou por uma unidade formada por 6 posições e decomposta em DD, MM 
e  AA (dia,  mês  e  ano),  sendo,  portanto,  necessário  rotinas  para  conversão  por  algumas 
linguagens de programação.

Estrutura de dados

As estruturas de dados são formadas por elementos de dados, outras estruturas de dados 
ou então compostas por ambas.

Para  melhor  compreensão  do  conceito  de  estrutura  de  dados,  considere  o  exemplo 
abaixo.

Componente da Estrutura

PEDIDO
IDENTIFICAÇÃO-DE-PEDIDO

DATA-DE-PEDIDO
NUM-DE-PEDIDO

DETALHES-DE-CLIENTE
NOME-DO-CLIENTE
ENDERECO-DE-ENTREGA

RUA
CIDADE

ESTADO
TELEFONE

DDD
NÚMERO-FONE

ENDERECO-DE-COBRANÇA
RUA
CIDADE

ESTADO

Observe que IDENTIFICAÇÃO-DE-PEDIDO é uma estrutura de dados composta pelos 
elementos  de  dados  DATA-DE-PEDIDO  e  NUM-DE-PEDIDO  assim  como  DETALHES-
DECLIENTE,  ENDEREÇO-DE-ENTREGA,  ENDEREÇO-DE-COBRANÇA,  TELEFONE  e 
PEDIDO também são estruturas. E os demais são elementos de dado.

Conteúdos do Dicionário de Dados
Normalmente,  o  conteúdo do dicionário  de dados pode sofrer  pequenas variações de 

empresa  para  empresa,  isso  porque  cada  organização  possui  suas  próprias  normas  de 
documentação,  contudo  as  diretrizes  básicas  sempre  norteiam  para  o  mesmo  objetivo. 
Tornando a interpretação relativamente fácil.

Além da padronização de documentação de cada empresa, não existe uma lista rígida de 
informações sobre os dados que deverão compor o dicionário de dados.

Para a descrição das especificações de cada elemento de dado, obviamente não pode 
haver uma forma única, todavia, existem alguns elementos que são fundamentais para o seu 
entendimento.

Para cada elemento de dado, é necessário que se registre no dicionário de dados, um 
número  mínimo de  informações  que  são  indispensáveis  para  sua  identificação  por  todo  e 
qualquer programador ou analista de sistemas de uma empresa.

No decorrer da fase de análise, é de bastante utilidade a montagem de um formulário 
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simples para que o analista anote as informações sobre os dados que formarão o dicionário de 
dados automatizado e que pode ser consultado a qualquer instante ou modificado caso seja 
necessário. É praticamente um dicionário de dados manual.

Essas informações, de preferência, devem ser agrupadas em cinco itens que facilitarão o 
entendimento do dicionário de dados, além de um código de controle de entrada do respectivo 
elemento de dado. Como ilustração, esses componentes estão sendo mostrados no formulário 
abaixo.

Fig. 15 - Exemplo de uma ficha de dicionário de dados simplificada

Descrição do Conteúdo do Dicionário de Dados
Para se ter uma idéia melhor do conteúdo do dicionário de dados, considere a descrição 

das  seguintes  especificações  que  deverão  fazer  parte  do  dicionário  de  dados.  São  todas 
basicamente fáceis de serem entendidas.
1 - Informações Gerais

As informações de caráter geral têm como objetivo, atribuir um nome ao item de dado, 
bem como, descrevê-lo de uma forma um tanto sucinta.

Portanto, esse componente do dicionário de dados deve conter o nome do item de dado, 
seu pseudônimo e sua respectiva descrição. 

• Nome: O nome escolhido para o item de dado deve ter um significado relacionado com 
o conteúdo que o mesmo irá armazenar quando da implementação física do sistema.

Exemplos: NOME-DO-ALUNO, DATA-DE-NASCIMENTO, etc ...
• Pseudônimo:  Numa  mesma  empresa,  existem  situações  em  que  diversos 

departamentos utilizam o mesmo item de dado, todavia, com nomes diferentes para a 
mesma coisa, dependendo, inclusive da linguagem de programação que cada um está 
utilizando. Por exemplo, na Secretaria da escola, o aluno pode ser identificado pelo RM 
enquanto que a Orientação a identificação do aluno é feita pela NUMMATRICULA, muito 
embora os dois itens representem a mesma coisa.

• Descrição: A descrição de um item de dado deve ser bem curta e simples, sem contudo, 
deixar de ser explicativa.

Esses três itens são de grande importância e por isso,  jamais deverão deixar  de ser 
lançados no dicionário de dados.
2- Formato
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O objetivo  do  formato  é  descrever  as  principais  características  do  item de  dado.  No 
formato, deve ser definido se o item de dado é numérico, alfabético, alfanumérico, data ou 
outro tipo qualquer, além de especificar o seu comprimento e o número de casas decimais se 
for  o  caso.  Poderão ser  colocadas,  inclusive,  mais  características  do  item de dado que o 
analista de sistemas julgar necessário.
3 - Domínio de Validade

Em muitos tipos de processamentos, existe uma série de consistências para impedir que 
determinados  valores  entrem  ou  saiam do  sistema.  O  objetivo  do  domínio  de  validade  é 
discriminar  quais  são  os  valores  que  devem ser  aceitos  pelo  sistema.  Por  exemplo,  num 
sistema de faturamento a data de emissão de uma duplicata deve ser igual ou inferior à data de 
pagamento da mesma ou vice-versa. A definição do domínio de validade com bastante critério, 
valoriza mais o sistema, porque torna as informações resultantes mais confiáveis.
4 - Informações de Controle

Todo item de dado precisa ter certo controle de suas informações para melhor garantir a 
integridade de seu conteúdo quando da implementação física do sistema.

Portanto, podemos citar como principais informações de controle de um item de dado a 
data de origem, a origem da informação, os programas que o utilizam e quem pode autorizar 
mudanças neste item.
5 - Informações de Grupo

As informações de grupo se referem às estruturas do item de dado e à localização física 
dos bancos de dados, registros e arquivos a que ele pertence. Nesse componente do dicionário 
de dados, também devem ser escritos os nomes dos programas que utilizam o respectivo item 
de dado.

A Importância do Dicionário de Dados

Como já vimos, o dicionário de dados faz parte da documentação do sistema ou sistemas, 
e  obviamente  será  consultado  principalmente  por  programadores  e  analistas  de  sistemas, 
portanto,  é  um meio  de  comunicação eficiente  entre  esses profissionais.  Normalmente,  no 
desenvolvimento de um determinado sistema, os analistas conferem os elementos de dados 
criados em relação aos existentes  no  dicionário  de  dados,  evitando assim redundância de 
dados. Isso o torna de grande importância para o CPD como um todo.

Além disso, a montagem de um dicionário de dados numa organização permite que se 
crie um tipo de padronização com relação à definição de itens de dados que deve ser seguida 
por todos os programadores e analistas de sistemas, das empresas, facilitando o trabalho para 
todos.

Por outro lado, com a centralização da definição de todos os itens de dados utilizados 
pela empresa, os profissionais de análise e programação têm em mãos uma grande fonte de 
consulta para o seu trabalho.

Em resumo, podemos concluir que em toda análise e desenvolvimento de sistema de 
forma estruturada, o dicionário de dados deve fazer parte obrigatória da documentação deste. 

Considerações Gerais sobre o Dicionário de Dados
Praticamente, um dicionário de dados consiste na centralização de informações sobre os 

dados de uma empresa e este é permanentemente consultado por analistas e programadores. 
O  dicionário  de  dados  pode  ser  constituído  por  todos  os  dados  sobre  os  dados  de  um 
determinado sistema, ou então por todos os dados sobre os dados de todos os sistemas da 
empresa.

A construção  de  um  dicionário  de  dados  único  em  determinada  organização,  é  um 
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trabalho  bastante  difícil  de  ser  realizado  porque  a  grande  maioria  dos  programadores  e 
analistas preferem criar para cada sistema, isto porque o seu entendimento se torna muito mais 
prático. Além disso, existem incompatibilidades na definição de um dicionário de dados para 
serem  utilizados  por  diversas  linguagens  de  programação,  pois  cada  uma  possui  regras 
próprias. 

Os dicionários de dados podem ser montados de forma manual, podendo ser constituídos 
por  fichas  semelhantes  ao  formulário  mostrado  neste  capítulo.  Além  disso,  podem  ser 
automatizados,  inclusive,  existem  atualmente  muitos  softwares  disponíveis  no  mercado, 
desenvolvidos especificamente com essa finalidade.

Entretanto,  quando da utilização de um software  específico para a construção de um 
dicionário de dados, é necessária normalmente uma série de adaptações para adequá-lo aos 
padrões de documentação de cada organização.

Português Estruturado

Ao definirmos um processo no DFD,  especificamos as  entradas e saídas e devemos 
escrever, em português, um resumo da lógica na forma mais clara possível. Existem um certo 
número de armadilhas quando a lógica é expressa em forma de narrativa, vamos examinar, 
primeiro, esses problemas e, depois, as ferramentas que nos permitem expressar a lógica do 
processo de forma clara e sem ambigüidade.

Não somente, mas, todavia, e/ou, a menos que...

Qual a diferença entre as três declarações abaixo?
1. “Somar A e B a menos que A seja menor que B, onde, neste caso, subtrair A de B”.
2. “Somar A e B. Entretanto, se A for menor que B, a resposta será a diferença entre A e B”.
3. “Somar A e B, mas subtrair A de B quando A for menor que B”.

É óbvio que não há diferença lógica. As formas das três frases narrativas em português 
obscurecem claramente a semelhança, pois cada uma pode ser reduzida a uma declaração no 
formato-padrão de SE-ENTÃO-SENÃO-LOGO.

SE A é menor que B
ENTÃO subtrair A de B

SENÃO (A não é menor que B)
LOGO somar A com B

Na  tentativa  de  entender  narrativas  em  documentos  sobre  políticas,  memorandos  e 
especificações,  sempre  esbarramos  com  uma  variedade  de  possíveis  formatos  que  o 
português admite.  Como analistas  de sistemas,  necessitamos ser  capazes de reduzir  esta 
variedade a declarações lógicas simples para usá-las como especificações de programas e 
sistemas.

Maior que, menor que...

Se já não bastasse a confusão causada pela variedade de estruturas, a língua portuguesa 
muitas vezes nos causa problemas quando necessitamos expressar um domínio de valores 
como parte de uma condição. Vamos supor que alguém diga, “Até 20 unidades, sem desconto. 
Mais de 20 unidades, 5% de desconto”. O que poderia ser mais claro do que isto? Mas que 
desconto  é  dado  para  exatamente  20  unidades?  O  problema  é  que  precisamos  de 
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frase/palavra deselegante “inclusive” ou “até e incluindo”. Poderíamos dizer “1-19 unidades” ou 
“Quantidade menor que ou igual a 20”, e votamos ao problema de termos muitas maneiras de 
dizer a mesma coisa.

A tendência é nos descuidarmos da maneira pela qual especificamos os domínios, porque 
sabemos quais possibilidades queremos incluir, mas muitas vezes os usuários ficam surpresos 
quando a interpretação rigorosa dada às palavras é diferente do que eles tinham em mente. 
Para verificar se todos os domínios possíveis foram considerados, examinamos as narrativas a 
procura das palavras “menor”, “até que”, “maior” e “mais” e as substituímos pelos termos de 
programação da tabela abaixo:
 

TERMO SIGNIFICADO
GT Mais que

GE Mais que ou igual a
LE Menos que ou igual a

LT Menos que
Tab. 1 – Operadores lógicos

Árvore de Decisão

Árvores de decisão são ferramentas que selecionamos para lidar com os processos de 
ramificação complexa, como são os que geralmente encontramos em cálculos de descontos, 
de  taxas,  comissões  de  vendas  e  cálculos  de  bônus  de  produtividade,  procedimentos  de 
controle  de estoque e assim por  diante.  Entretanto,  muitos dos processos que precisamos 
documentar não são tão complexos. Sabemos que eles possuem operações do tipo “faça isso, 
depois aquilo...”,algumas decisões e alguns ciclos “loops” do tipo “repetir este procedimento até 
que...”.

Isto não surpreende, pois sabemos que é possível demonstrar que qualquer programa 
pode ser composto de combinações apropriadas de instruções de tipo passo-a-passo, como 
MOVER e SOMAR, de decisões binárias,  como SE-ENTÃO-SENÃO-LOGO, e de ciclos;  os 
processos  lógicos  que  estamos  definindo  em  análise  estruturada  são  exatamente  assim, 
programas que podem ser executados tanto pelo homem como por um computador.  Essas 
poucas  estruturas  são  as  bases  da  Programação  Estruturada,  que  obtém  parte  de  sua 
eficiência  pela  simplificação  e  padronização  resultantes  da  utilização  de  algumas  poucas 
estruturas, ao invés de a grande variedade permitida pela linguagem de programação que seja 
utilizada.

Se  pudéssemos  escrever  nossas  especificações  utilizando  o  mesmo  método  em 
português,  poderíamos  conseguir  alguns  dos  mesmos  benefícios.  Vamos  estudar  essas 
estruturas com um pouco mais de detalhe para ver como podemos incorporá-las ao português.

As “estruturas” da programação estruturada

Instruções seqüenciais: Esta estrutura cobre qualquer instrução, ou grupo de instruções, que 
não tenha repetição ou ramificação englobada nela própria, como por exemplo:

• “Multiplicar horas-trabalhadas por salário-hora para obtenção do saláriobruto”
• “Remeter compras para endereço-para-remessa”
• “Adicionar taxa de frete à fatura”
• “Calcular taxa de frete (taxa de frete é 60 unidades para cada quilo acima de 20)”
• “Demitir o empregado”
• “Conceder um aumento de 25%”
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Às vezes, é necessário incluir descrições ou definições de termos usados, como é o caso 
de “taxa de frete”. O que não devemos fazer é introduzir quaisquer ramificações ou repetições 
ocultas, tais como:

“Remeter  compras para endereço-de-remessa ou endereço-de-cobrança,  seja  qual for  a situação 
relevante”.

Se obtivermos um grupo de declarações verdadeiramente seqüenciais e as juntarmos, o 
bloco de declarações resultantes poderá ser encarado como uma única declaração seqüencial. 
Se  criarmos  um  grupo  de  declarações  como  o  que  se  segue  e  chamá-las  de  “Calcular-
deduções”: 

• Obter salário-bruto
• Obter detalhes de salário-até-o-presente
• Calcular imposto de renda retido
• Calcular imposto estadual retido
• Calcular desconto de INPS 

e também criarmos um grupo de declarações denominado “emitir-contracheque”:

• Anotar o bruto e quantia retida no contracheque
• Anotar salário líquido no cheque
• Assinar cheque
• Postar cheque e contracheque

Poderemos legitimamente escrever como instruções seqüenciais:

• EXECUTAR calcular-deduções
• EXECUTAR emitir-contracheque

sem  sugerir  a  existência  de  quaisquer  decisões  ou  ciclos  ocultos.  O  “EXECUTAR” 
significa “Executar todas as instruções listadas sob o seguinte nome...”.

Instruções de decisão: Como vimos, o formato-padrão para uma decisão é a estrutura:

SE Condição-1
ENTÃO Ação-A

SENÃO (não Condição-1)
LOGO Ação-B

 
Cada  ação  pode  ser  um  conjunto  de  instruções  seqüenciais,  ou  um  ciclo,  ou  outra 

decisão. Vamos supor que a “AÇÃO-A” seja substituída por outra estrutura SE-ENTÃOSENÃO- 
LOGO; obtemos, então:

SE Condição-1
ENTÃO SE Condição-2

ENTÃO Ação-C
SENÃO (não Condição-2)
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LOGO Ação-D
SENÃO (não Condição-1)

LOGO Ação-B

Um exemplo deste caso poderia ser:

SE você necessita de férias
ENTÃO SE você pode dispor de recursos para as férias

ENTÃO tire férias
SENÃO (você não dispõe de recursos para as férias)

LOGO pinte a sua casa
SENÃO (você não necessita de férias)

LOGO continue a trabalhar.

A frase “SE...ENTÃO SE...”, embora correta em português, soa um tanta estranha. Uma 
alternativa, seria escrever “SE...e-SE...”, que significa o mesmo, só que soa um pouco mais 
natural, e conservar o ENTÃO para denotar uma ação. 

Se pudermos substituir um SE-ENTÃO-SENÃO-LOGO por uma ação em um certo lugar, 
poderemos fazê-lo em qualquer lugar. Poderíamos substituir “tire férias” por outro SE; 

portanto,
SE você necessita de férias

e-SE você pode dispor de recursos para as férias
e-SE você tem algém para acompanhá-lo

ENTÃO ...
SENÃO ...

Esta é a forma como “Se-aninhados” surgem, à medida que a lógica da decisão que 
estamos representado se torna mais complexa. Esta lógica aninhada pode tornar-se difícil de 
acompanhar e, por isto, é importante usarmos as convenções de alinhar cada SENÃO com o 
SE ao qual está associado. Como regra gera, no momento em que tivermos mais de três SEs 
aninhados um dentro do outro, ficará mais claro representarmos a lógica com uma árvore de 
decisão, com a desvantagem de não podermos escrever as condições completas.

Instruções de  decisão tipo  “caso”:  Um tipo  especial  de  estrutura  de  decisão  aparece 
quando existem várias possibilidades de uma condição que nunca ocorre em combinação; isto 
é, elas representam casos diferentes que são mutuamente exclusivos.

Este tipo de estrutura pode ser representado por uma tabela simples, por exemplo:
 

O aspecto importante desta situação é que a transação deve ser um dos cinco tipos e 
somente um. Não podem ser dois ou mais ao mesmo tempo.
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Somente um caso se aplica em qualquer momento. Esta estrutura especial é conhecida 
como a estrutura “caso”  e é  convencionalmente representada no português estruturado da 
seguinte forma:

SE Caso-1
Ação-1

SENÃO SE Caso-2
Ação-2

SENÃO SE Caso-3
Ação-3

SENÃO...

Aplicando esta convenção à nossa estrutura de transação, teremos:

SE transação é pedido
somar a vendas-até-hoje

SENÃO SE transação é devolução
subtrair de vendas-até-hoje

SENÃO SE transação é pagamento
somar ao dinheiro em caixa recebido

SENÃO SE transação é reclamação
transferir ao Departamento de Reclamações

SENÃO SE transação é cancelamento
subtrair de vendas-até-hoje

SENÃO (nenhuma daquelas acima)
LOGO referir-se ao supervisor

Observamos o último SENÃO; este é necessário para haver um número igual de SEs e 
SENÃOs.  Se  o  caso  de  “nenhuma-daquelas-acima”  ou  “ausência”  for  omitido,  existe  uma 
possibilidade de surgir na prática um caso que não seja coberto pela lógica especificada. O 
analista  deve  avaliar  aquele  caso  para  prevenir-se  adequadamente.  A possibilidade  pode 
parecer remota quando os casos representam quebras arbitrárias ao longo de um contínuo 
completo, como por exemplo:

SE pessoa for menor de 18 anos
somar ao total de “menores”

SENÃO SE pessoa tiver 19 ou mais mas menos de 35
somar ao total de “adultos jovens”

SENÃO SE pessoa tiver35 ou mais mas menos de 65
somar ao total de “adultos maduros”

SENÃO SE pessoa tiver 65 ou mais
somar ao total de “idosos”

SENÃO (nenhuma daquelas acima)

O que possivelmente poderia representar “(nenhuma daquelas acima)”?. O analista de 
sistemas pode permitir que, nesta situação, o último SENÃO fique “solto”; o programador é que 
deve resolver o caso que não atende a todos os testes de idade (talvez porque idade tenha 
sido codificada incorretamente).

Instruções de repetição (loop ou Laço). Esta estrutura é aplicada a qualquer situação 
em que uma instrução, ou grupo de instruções, é repetida até que o resultado desejado seja 
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obtido. Consideremos um exemplo simples, onde uma fatura cobre a venda de um número de 
itens; cada um dos itens será listado em uma linha separada contendo a quantidade vendida e 
o preço unitário.

Poderíamos especificar o encerramento da fatura escrevendo.

“Para cada item(linha) multiplicar a quantidade pelo preço unitário para obter o respectivo total  
de linha. Quando todos os itens (linha) tiverem sido cobertos, somar todos os totais (linhas)  
para obter o total da fatura”

Poderíamos especificar mais formalmente como:

“REPETIR  ESTENDER-ITEM-LINHA  ATÉ  todas  as  linhas  trem  sido  cobertas”  e  definir 
ESTENDER-ITEM-LINHA como:

“Multiplicar quantidade pelo preço-unitário para obter total da linha”.

Com apenas uma instrução formando o corpo do ciclo, isto se assemelha ao caso em que 
utilizamos uma marreta para quebrar uma noz, porém, pode ser uma estrutura valiosa para ser 
usada quando a situação requer que um número de instruções seja repetido várias vezes como 
um grupo.  O mais importante é que o exemplo destaca os dois  aspectos que precisamos 
especificar para definir uma estrutura de repetição:
 

• Que, exatamente, deverá ser repetido?
• Como sabemos quando devemos parar?

Enquanto o analista de sistemas deve estar preparado para especificar repetições quando 
elas são claramente partes da função lógica,  é  mais comum o programador e  o  projetista 
envolverem-se na montagem dos ciclos para execução pelo computador, porque o analista de 
sistemas está principalmente preocupado com o processo lógico de cada estrutura de dados, e 
o  projetista/programador,  com  o  processamento  físico  de  uma  série  dessas  estruturas.  A 
definição  de  ciclos  torna-se,  então,  mais  importante  à  medida  que  nos  aproximamos  da 
implementação física.

Convenções para Português Estruturado

Conforme foi observado anteriormente, é possível escrever qualquer especificação lógica 
utilizando as quatro estruturas básicas que acabamos de estudar. Quando a lógica é escrita 
com sentenças em português, utilizamos as convenções de letra maiúscula e deslocamento 
vertical (“identação”) esta lógica é conhecida como português estruturado. Podemos resumir as 
convenções para português estruturado como se segue: 
1.  A lógica  de  todos  os  processos  num  sistema  é  expressa  como  uma  combinação  de 
estruturas seqüências, decisão, caso e repetição.
2. As regras de português sem ambigüidade devem ser observadas. 
3. As palavras-chave SE, ENTÃO, SENÃO, LOGO, REPETIR e ATÉ devem serescritas com 
letras  maiúsculas  e  as  estruturas  devem  ser  deslocadas  verticalmente  (“identação”)  para 
mostrar sua hierarquia lógica.
4. Blocos de instruções podem ser agrupados recebendo um nome significativo que descreva a 
função deles e que seja escrito também com letras maiúsculas.
5. Quando usamos uma palavra ou frase que esteja definida em um dicionário de dados, esta 
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palavra ou frase deve ser sublinhada.

Como  exemplo,  para  ilustrar  os  pontos  fortes  e  fracos  do  português  estruturado, 
consideraremos um processo de “Gerar  Nota  de  Remessa e  Fatura”  de  uma empresa de 
vendas de livros por correspondência.

A geração desta fatura envolve três passos:
• cálculo do total de cada item e da fatura
• cálculo do desconto (se houver)
• cálculo da taxa de remessa e manuseio (usando uma versão simplificada da política 

examinada quando estudamos árvores de decisão).

Exemplo de um Português Estruturado

GERAR FATURA
EXECUTAR CÁLCULO-TOTAL-DA-FATURA
EXECUTAR CÁLCULO-DE-DESCONTO
EXECUTAR CÁLCULO-DE-MANUSEIO-REMESSA
Subtrair desconto do total-da-fatura para obter fatura-líquida
 Somar taxa-de-manuseio-remessa à fatura-líquida para obter total-a-pagar
Preparar fatura

CÁLCULO-TOTAL-DA-FATURA
Repetir ESTENDER-ITEM-LINHA até que todos itens-de-linha tenham sido cobertos
Somar todos os totais-de-item-linha para obter total-da-fatura 

ESTENDER-ITEM-LINHA
Multiplicar quantidade por custo-unitário para obter total-de-item-linha

CÁLCULO-DE-DESCONTO
SE total-da-fatura GE R$ 100,00

desconto é 5% do total-da-fatura
SENÃO SE total-da-fatura GE R$25,00 mas LE R$ 100,00

desconto é 2,5% do total-da-fatura
SENÃO SE total-da-fatura GE R$ 10,00 mas LE R$ 25,00

desconto é 1% do total-da-fatura
SENÃO (total-da-fatura LT R$ 10,00)

LOGO desconto é nulo

CÁLCULO-DE-MANUSEIO-REMESSA
SE pedido especificou remessa por via aérea

ENTÃO EXECUTAR CÁLCULO-FRETE-AÉREO
SENÃO (pedido especifica remessa por via terrestre ou método fica em aberto)

LOGO EXECUTAR CÁLCULO-FRETE-TERRESTRE
Multiplicar tarifa por valor-unitário-corrente para obter taxa-de-manuseioremessa

CÁLCULO-FRETE-AÉREO
SE peso é LE 2

tarifa é 6 unidades
SENÃO SE peso é GT 2 mas LE 20

Multiplicar cada quilo de peso por 3 unidades para obter tarifa
SENÃO (peso GT 20)

LOGO Subtrair 20 do peso para obter excesso
Multiplicar excesso por 2 unidades por quilo e somar 60 para obter tarifa
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CÁLCULO-FRETE-TERRESTRE
SE destino é local

e-SE código-serviço é rápido
ENTÃO Multiplicar cada quilo de peso por 2 unidades para obter

tarifa
. . .
. . .
e assim por diante
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Exercícios - Análise de Sistemas

1) Qual é a importância de se obter informações confiáveis a nível empresarial ?
2) Conceitue sistema, visto de uma forma genérica.
3) Defina o que são sistemas de informações.
4) Toda empresa é um sistema. Explique por que.
5) Dada a afirmação: "A função do analista de sistemas é bastante complexa". Explique por 
que.
6) Em análise de sistemas, explique o que significa visão de conjunto.
7) Explique o que é o método top-down.
8) Comente a seguinte afirmação: "Na área de análise de sistemas, de nada adianta decorar  
todos os processos de trabalho".
9) Para se projetar e desenvolver em sistema é fundamental começar do geral para o particular. 
Explique por que.
10)  Quais  as  principais  conseqüências  que  pode  acarretar  a  utilização  de  informações 
incorretas ou desatualizadas?
11) Como podemos definir os objetivos de um sistema?
12) Defina: Ciclo de vida de um sistema.
13) Quais são os principais estágios do ciclo de vida de um sistema?
14) O que é estudo da viabilidade de um sistema?
15) Explique: Modelo lógico de um sistema
16) Qual a importância da sintonia que deve haver entre o usuário, a administração e o analista 
de sistemas no desenvolvimento de um sistema?
17) Por que é muito importante o processamento paralelo do sistema existente em relação ao
novo?
18) A manutenção é um fator de grande importância na vida de um sistema. Explique por que.
19) Explique quais os motivos que levam alguns sistemas não conseguirem passar da fase de 
estudo da viabilidade.
20) Explique como deve ser subdividido o estudo do sistema existente quando do projeto e 
desenvolvimento de um determinado sistema.
21) Explique: "Estudo da organização como um todo".
22) Defina o que é análise de relatórios.
23) Explique no que consiste a documentação de um departamento de uma empresa.
24) Defina relatório.
25)  Na  análise  do  sistema  existente,  é  muito  importante  o  trabalho  com  informações 
completamente atualizadas. Explique por que.
26) Quais os principais itens que merecem atenção na análise de um relatório?
27) Explique o que são procedimentos operacionais.
28) Quais são os principais métodos utilizados para o levantamento de dados e fatos?
29)  Quais  são  os  principais  itens  que  devem  ser  observados  no  comportamento  de  um 
entrevistador durante uma entrevista?
30) Comente a seguinte afirmação: "O entrevistador deve falar a língua do entrevistado".
31) Qual a diferença entre dados e fatos?
32) Comente a seguinte afirmação: "O analista de sistemas não deve criticar a empresa ou  
departamento onde está sendo feito o levantamento de dados e fatos".
33) Como é composta a documentação de uma empresa?
34) Comente a seguinte afirmação: "perguntas com respostas bastante abrangentes".
35) O que é o diagrama de fluxo de dados?
36) O que é uma entidade externa e como ela deve ser representada graficamente?
37) A representação de um processo no DFD possui três elementos. Explique a importância de 
cada um desses componentes.
38) Os dados podem sair ou entrar para uma entidade externa. Explique como e quando isso 
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pode ocorrer.
39) Comente: O DFD é uma das principais ferramentas do analista de sistemas.
40) Explique o que é elemento de dados.
41) Como podemos diferenciar elemento de dados de estrutura de dados?
42) Por que o dicionário de dados é de grande importância para toda a organização?
43)  Explique  a  seguinte  afirmativa:  "Centralização  de  dados  sobre  dados",  focalizando  o 
conceito de dicionário de dados.
44) Comparando-se as técnicas de árvore de decisão e português estruturado, verificamos que 
em certas situações é mais indicada uma das técnica, e em outras situações é mais indicada a 
outra técnica. Quais são estas situações ?
45) Quais são os cuidados que devemos ter na análise de um documento quando desejamos 
construir o seu português estruturado ?
46) Descreva a técnica de Arvore de Decisão.
47) Descreva as estruturas que podem ser utilizadas na técnica de Português Estruturado.
48) Por quê devemos eliminar toda e qualquer ambigüidade quando estamos construindo um 
P.E.?
49) Explique a diferença entre um modelo lógico e um fluxograma de sistema.
50) Quais são os principais objetivos de um fluxograma de sistema?
51) Descreva o que pode ser representado num fluxograma de sistema.
52) Comente: "Técnicas para construção de um fluxograma de sistema".
53) Explique por que num fluxograma de sistema deve ser evitado o cruzamento de linhas.
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Exercício Complementar de Análise de Sistemas

Como exemplo da construção de um D.F.D. completo, vamos considerar uma Empresa de 
nome Companhia LCC (Livros de Computação pelo Correio). Esta Empresa utiliza um modelo 
clássico de distribuição (comercialização) sem estoque. A nova gerência requisitou um novo 
sistema, para a comercialização (“marketing”), tanto para indivíduos como para  bibliotecas, e 
para  o  fornecimento  da  maioria  de  livros  por  meio  de  estoque  próprio,  será  muito  mais 
complexo.  A narrativa  a  seguir  foi  extraída  de  uma  entrevista  realizada  pelos  Analista  de 
Sistemas. Numeramos as linhas para facilitar a referência.

1. Os pedidos serão recebidos pelo correio, ou anotados pelo telefone que utiliza
2. uma linha especial alugada. Pedidos pelo telefone ou serão anotados em um
3. formato padronizado, ou teclados diretamente em um terminal utilizando um
4. formato padronizado. Cada pedido será verificado para ver se toda infor-
5. mação importante foi anotada, se o título existe (ou pode
6. ser identificado), se o nome do autor está certo (ou pode ser iden-
7. tificado) e se o livro está disponível (isto é, se não está
8. esgotado). Se o pedido estiver errado, será encaminhado a um super-
9. visor para averiguar se, por exemplo, “A Programação da Gerência”, por
10. Mário Sílvio, deverá realmente ser “A Gerência da Programação”,
11. por Sílvio Mário. Quando o pagamento estiver incluído, a quantia deverá ser
12. verificada para ver se está certa (se não estiver, deverá ser gerado um pedido para
13. pagamento adicional ou um crédito. Pequenas dis-
14. crepâncias poderão ser ignoradas. Quando o pagamento não estiver incluído
15. arquivo do cliente deverá ser consultado para determinar se o pedido provém
16. de uma pessoa ou de uma organização com boa situação de crédito; se não,
17. deverá ser enviada à pessoa uma confirmação do pedido juntamente com uma
18. requisição de pagamento antecipado. Se o cliente for novo, um acréscimo
19. deverá ser incluído no arquivo de clientes. Para pedidos com pagamento
20. ou com bom crédito, o estoque será verificado para determinar se o
21. pedido pode ser atendido. Se puder, uma notificação de remessa com uma
22. fatura (carimbada “pago” para pagamentos antecipados) será preparada e enviada
23. junto com os livros. Se o pedido só puder ser atendido parcialmente, será
24. preparada uma notificação de remessa e fatura para a parte remetida,
25. além de uma confirmação para a parte não atendida (e fatura paga
26. quando o pagamento acompanhou o pedido); um registro de
27. pedido pendente será criado. Pedidos pendentes devem ser atendidos
28. assim que os livros forem recebidos da editora. Quando o pedido
29. for de um livro não estocado, os pedidos serão acumulados
30. para emissão de uma requisição de compra à editora, quando for atingida
31.uma quantidade que dê direito a desconto. Livros devolvidos serão examinados para verificação
32. da existência de danos e são encaminhados de volta ao estoque, com um crédito ou reembolso
33. emitido ao cliente, conforme for o caso. Quando o
34. livro devolvido não for um item estocado e a editora
35. permitir devolução, ele será devolvido de volta à editora.
36. Quando uma remessa de livros for recebida da editora,
37. seu conteúdo será verificado junto ao pedido de compra
38. original, e as discrepâncias questionadas. Os títulos na re-
39. messa serão verificados junto aos pedidos pendentes para remessa com
40. prioridae e o restante irá para o estoque. A política de
41. controle de estoque requer um ponto de ressuprimento para cada publicação igual
42. a (média de pedidos nas últimas quatro semanas) x (tempo
43. de entrega pelas editoras) mais um fator de segurança de 50%.
44. Assim, se a média de vendas de uma publicação for de 10 por semana e o tempo
45. de entrega estimado for de 3 semanas, será feito um pedido para renovar o estoque
46. à editora, quando o total de cópias disponíveis (e encomendados) tenha
47. chegado a 45 (3 x 10 x 150%). A gerência poderá variar o fator de segurança
48. de tempo em tempo, e aumentá-lo para as publicações
49. cujas vendas estejam subindo ou vice-versa. A quantidade de cada
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50. pedido será determinada pelo produto da frequência do pedido médio (10)
51. pelo tempo de entrega (3), como explicado antes, multiplicado por um fator
52. de quantidade (normalmente 3), e arredondado para o mais próximo nível de desconto
53. superior, a menos que isto aumente o pedido em mais de 25%.
54. Então, no caso citado, o pedido normal seria 3 x 10 x 3
55. (fator de quantidade), ou 90 cópias, Se a editora oferecesse um
56. desconto adicional para pedidos de 100, ou mais, 100 seria o valor do
57. pedido. Se o desconto fosse somente oferecido para 120, ou mais,
58. 90 seriam solicitadas, pois solicitar 120 seria aumentar o
59. pedido em 33% (acima dos 25% estabelecidos). O fator de quantidade poderá
60. ser modificado pela gerência para cada publicação, de tempo em tempo.
61. cálculo da frequência do pedido incluirá não apenas
62. pedidos feitos, mas demanda frustrada, como pedidos
63. pendentes, pedidos sem pagamento e consultas que não foram
64. transformadas em pedidos, porque o livro não pôde ser fornecido
65. por não estar em estoque.
66. Quando os pagamentos de livros fornecidos forem recebidos, eles
67. Serão comparados com as faturas apropriadas. Quando várias
68. faturas de uma conta estiverem pendentes e o pagamento
69. não combinar exatamente com qualquer uma delas, ele será aplicado, primeiro
70. à fatura mais antiga. Frequentemente um cliente enviará
71. um pagamento para cobrir várias faturas. Quando qualquer fatura
72. estiver pedente por mais de 30 dias, um aviso de todas as faturas
73. pendentes será remetido ao cliente. Quando qualquer fatura
74. estiver pendente por mais de 60 dias, uma carta ríspida
75. será preparada para ser assinada pelo Vice-Presidente.
76. Quando as faturas das editoras forem recebidas, elas serão
77. verificadas contra os registros de recebimento-de-remessa, e transformadas
78. em contas a pagar. Se o desconto pelo pagamento
79. à vista oferecido pela editora exceder, em base anual,
80. ao custo marginal do dinheiro (especificado de tempo em tempo
81. pela gerência), o sistema deverá gerar um cheque de pagamento
82. no último dia de validade do desconto. Por exemplo,
83. se forem oferecidos 2,5%para pagamento em 30 dias, isto é equiva-
84. lente a 30% por ano. O sistema deverá preparar um cheque
85. no 29º dia.
86. Relatórios de faturas enviadas, por dia, por semana, por mês
87. pagamentos recebidos por dia, semana, mês, quantias vencidas e não pagas por
88. vários períodos, falta de estoque, pedidos pendentes e aquisições
89. das editoras deverão ser produzidos regularmente.
90. Análises de pedido sobre vendas por publicação (título), por assunto, por editora,
91. com informação sobre tendências, devem estar disponíveis de forma sempre
92. imediata, juntamente com informações sobre tempo de entrega pelas editoras
93. e tendências de compras. Acesso imediato a dados sobre estoque,
94. como quantidade disponível, quantidade sob encomendas e data esperada
95. de entrega são desejáveis, como também o é a facilidade de
96. fornecer ao cliente informações imediatas, particularmente sobre a situação de
97. seu pedido. Se um cliente telefonar dizendo:
98. “Eu lhe enviei um cheque de R$ 120,00 há cinco semanaas atrás, para
99. livro do Martin”, é interessante poder informar-lhe o dia em que
100. livro foi remetido ou em que data a firma poderá
101. enviá-lo.

Esta  declaração  sob  forma  narrativa  dos  requisitos  para  o  novo  sistema,  como  todas  as 
narrativas, contém informações em vários níveis de detalhes – procedimento misturado com 
estrutura,  normas  importantes  misturadas  com  trivialidades.  Como  podemos  extrair  a 
informação para construir um D.F.D. de nível de topo?
Primeiramente, examinemos a narrativa para identificar o maior número possível de entidades 
externas, antes de prosseguirmos na identificação e classificação das entradas e saídas.
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Pode ser que “Gerência” e o “Vice-Presidente” sejam a mesma entidade, ou que
“Gerência” seja realmente composta de “Gerência de Vendas”, “Gerência de Estoque” e
“Gerência de Compras”. Pelo menos temos uma lista preliminar oriunda da narrativa. Vamos
agora às entradas e saídas.

* Movimento de materiais: Que dados estão associados a eles?

Bem, baseados nas informações contidas acima, vamos agora desenvolver o D.F.D. do 
novo projeto.

Este exercício foi extraído do livro Análise Estruturada de Sistemas – CHRIS GANE & TRISH SARSON – Editora  
LTC.
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