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O nosso know-how 
ao vosso serviço 

Estratégias e dicas para 
uma experiência com 

sucesso 



Foque-se no paradigma real 

• Já não é uma questão de se vou substituir, mas 
quando o vou fazer 

• E, se o vou fazer, que estratégia tenho 

ULisboa: Deadline de entrada em produtivo a 31 Dezembro! 



Conquiste Sponsors 

• Ganhe a sua informática / a sua administração 
(consoante o caso) para a causa; têm estado 
dissociadas. 

ULisboa: Apoio da Equipa Reitoral + Executiva 



Concilie Informática e Gestão 

IT Administração 

Ambição 
Organização 

satisfeita 
Resultados  

Receito 
Perder o 
Controlo 

Custos 
excessivos 



Escolha de forma acertada 

- Escolha um fornecedor que saiba do negócio, 
seja consultor e ofereça a solução tecnológica 
(tudo em simultâneo).  

- "Teria dado certo se...“ - Garanta que o 
fornecedor se responsabiliza pelo "se“. 

ULisboa: Escolha de um fornecedor com know-how dentro do universo 
da Universidade 



Converse em frente a um ecrã, não em 
frente a um papel em branco  

• Mostre, sobre a sua atual solução: 

– o que não quer perder  

– e o que quer ter de novo 

• Evite mal entendidos e Garanta a melhoria 

• Diminua custos de transição (formação, 
conversão de dados)  

ULisboa: Levantamento de requisitos realizado sobre o sistema Oracle 
e o SINGAP Quidgest 



Nota: Se tem SAP, contrate a ToInovate! 

Identifique o que é relevante 

• Conheça bem a sua estrutura de dados atual.  

• Distinga os dados que são relevantes para a sua 
empresa, entre os milhares de tabelas e atributos 
que não servem para nada  



Ganhe, e não perca, Agilidade 

• Teste comparativamente a agilidade das 
alterações no atual e no antigo sistema.  

• Não mude para algo igualmente lento, rígido, 
dificilmente ajustável 

ULisboa: Alterações para incorporar especificidades 



Beneficie de um período de carência 

• Negoceie um plano de pagamentos: 

–  em função dos ganhos / poupança obtidos  

–  à medida que as instalações são efetuadas  

ULisboa: Pagamento com a entrada em Produtivo a 31/12 



Siga uma metodologia Phase Out 

• Planeie um “desligar” por fases  

• Começando do que é mais específico do seu negócio 
para o que é mais genérico (pirâmide da Securitas). 

• Obrigue o seu novo fornecedor a manter a ligação 
através dos mecanismos de integração previstos das 
APIs. Qual é a solução do seu novo fornecedor para a 
integração? 

ULisboa: 1ª Financeira; 2ª Patrimonial; 3ª Integrações 



Modelização do SI em Camadas 

• O fornecedor está nas 3 camadas? 

Inovação 

Diferenciação 

Registo 



Migre tudo o que é essencial 

• Assegure-se de que o seu novo fornecedor 
migra os dados históricos essenciais 

ULisboa: Migração dos Patrimoniais e Saldos Contas 



Ganhe o apoio dos utilizadores 

• Aproveite a mudança para ganhar a opinião 
dos utilizadores 

• Mas não permita a confusão dos utilizadores 
entre rebelarem-se contra o imobilismo e 
rebelarem-se contra a organização, o rigor e o 
controlo 

ULisboa: Envolvimento +600 participações em Formação 



Devagar, não se vai longe 

• Imponha um ritmo acelerado, com base em 
quickwins 



Prepare a sua 
empresa 



Tire partido de vários canais 

• Prepare a sua empresa: de uma organização 
monocanal para uma organização que tira 
partido de vários canais 

–Windows 

–Web 

–Mobile 

• Listagens, Excel, Consultas livres (CAv) 



Tire partido de um acesso universal 

• Prepare a sua empresa: de um acesso por 
licenças a um acesso universal 

• Estruture quem tem acesso ao quê e para 
fazer o quê 

• Coloque as TIC na base da produtividade de 
todos os seus colaboradores 

ULisboa: Parceria com equipa IT; Entrada Única; Descentralização 



Use o novo sistema para a Inovação 

• Prepare a sua empresa:  (envolvimento de todos, 
círculos de qualidade abrangem o software).  

• Nas organizações modernas, a inovação 
incremental está distribuída (através de recolha 
de ideias e de sugestões, de processos de gestão 
da inovação, de prémios a ideias inovadoras).  



Use o novo sistema para a Inovação 

• Contudo, pela dificuldade e pelos custos de 
mudança, o sistema de informação (Oracle/SAP) 
tem estado fora do âmbito das "oportunidades 
de melhoria".  

• Com a nova solução, o sistema de informação 
está dentro do que pode ser melhorado.  

• E, provavelmente, vai ser o que vai ter maior 
impacto 



Desenvolva as competências 
tecnológicas da sua equipa de IT 

• Se há novas tecnologias envolvidas, forme os 
seus informáticos  

• E.g. Oracle  SQLServer 

• Não em formação de divulgação, mas em 
formação avançada, dada pelos fornecedores ou 
líderes tecnológicos 

ULisboa: Formação em SQLServer pela Microsoft 



Crie uma equipa de projeto 
vencedora 

• Crie um núcleo interno de primeira linha de 
resposta.  

• Passar de sofredor passivo, que se limita a receber 
o que o fornecedor lhe dá, para um cliente com 
exigências que são satisfeitas rapidamente, requer 
uma equipa que lidere este processo 

ULisboa: Interlocutor único  - Helpdesk, Sugestões, etc. 



Adira à lógica QuickWins 

• Identifique e valorize quickwins.  

• Uma vez conseguidos, divulgue-os junto da 
organização. 



Crie um Balanced Scorecard do Projeto 
• Meça constantemente os resultados 

• BSC do Projeto, inclui medidas como: 
1. redução do tempo de resposta do sistema, em 

processamentos batch  
2. simplicidade e compreensão da base de dados de 

suporte 
3. quantidade de projetos em espera (backlog) para 

desenvolvimento na informática 
4. avaliação dos utilizadores 

ULisboa: Monitorização da execução, e indicadores de qualidade do 
projeto. 



Consiga Seamless Integrations 
• Crie um índice de integração 

• Com ORACLE / SAP quantas funções estavam fora do seu 
sistema de informação e eram asseguradas por: 
– correções manuais por parte dos informáticos 
– folhas Excel 
– pequenos sistemas não integrados 

• Com o novo sistema, que nível de integração  já alcançou? 

ULisboa: Integração com sistema RH e Gestão Desportiva 



Defina uma 
Estratégia & 
Prepare o futuro 



Garanta a Disponibilidade  

• A informação vai ser ubíqua, e estar em 
qualquer dispositivo, mas o acesso vai ser 
limitado por licenças (como acontece agora 
com as soluções Oracle/SAP)? 

ULisboa: Acesso universal dentro da organização 



Garanta a Disponibilidade  

• Esqueçam! 

• A nova solução tem de ser de acesso universal 
dentro da organização. 



Adira ao CrowdSourcing 

• Faça dos seus utilizadores chave 
Programadores! 

 

ULisboa: Desenvolvimento em parceria de novas funcionalidades 



Obrigado! 

João Paulo Carvalho & Hugo Miguel Ribeiro 


