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Pioneira, dentre as casas legislativas brasileiras, na
utilização dos modernos recursos oferecidos pela
tecnologia, a Assembléia de Minas é hoje a mais
informatizada do país. O computador, cada vez mais,
torna-se um instrumento indispensável ao funcionamento
de gabinetes e setores administrativos, economizando

tempo e contribuindo para a melhoria
da qualidade dos serviços. E, por
trás de tudo, está o trabalho dos
técnicos da Gerência-Geral de Siste-
mas e Informática, dentre os quais
destacam-se os analistas, profissio-
nais que "dão vida" aos computado-
res, colocando-os a serviço dos usu-
ários.

A Assembléia conta com 26 ana-
listas, porém pouca gente sabe como
é o trabalho desse profissional que
até alguns anos atrás nem sequer
existia no mercado, mas hoje é con-
siderado fundamental para o bom
desempenho de empresas privadas e

Valadares: ° de instituições públicas.
conhecimento
e atecnologia	Na pratica, ha dois tipos principais de analistas: o

se tornam analista de desenvolvimento de sistemas e o analista de
obsoletos em suporte. O primeiro é responsável pelo levantamento das
POUCO tempo necessidades de uma empresa ou de um determinado setor

e pelo desenvolvimento de um sistema capaz de atender a
essa demanda. O segundo tem como atribuições estudar o
funcionamento básico do computador e trabalhar na sua
infra-estrutura operacional.

Para o setor de informática da Assembléia, o ano de
1993 foi caracterizado por um grande investimento em
capacitação tecnológica dos analistas e em infra-estrutu-
ra de "hardware" (equipamentos) e "software" (progra-
mas). Tudo com o propósito de preparar o desenvolvimen-
to de um sistema de informação dentro do enfoque sistêmico
adotado pela Casa.

De acordo com Luiz Valadares, em 1994 haverá um
substancial avanço na informatização dos trabalhos, com
a utilização de vários recursos de automação de escritório.

O ano de 1993 Um dos principais projetos a serem executados tratará da
foi marcado implantação do correio eletrônico, que deverá dinamizar

Pelos significativamente a circulação de textos e o envio deInvestimentos	 -
da AL em mensagens. Com ele, os diversos setores da Casa poderão

capacitação se comunicar diretamente, através dos computadores.
tecnológica
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Por dentro

Uma das maiores exigências da profissão é estar
permanentemente atualizado em relação à sua área de
atuação. O avanço tecnológico obriga o analista a estar
sempre participando de cursos de aperfeiçoamento e
reciclagem, para acompanhar o desenvolvimento da
informática no mundo. Saber inglês é outro requisito
básico, pois a maior parte da literatura sobre o assunto só
está disponível nesse idioma.

Como em tudo mais que diz respeito à informática, o
ritmo das mudanças no trabalho do analista é alucinante.
"O que se faz hoje, com certeza dentro de um ano poderá
ser feito de outro modo, com uma tecnologia melhor. E
daqui a dois ou três anos, no máximo, já será algo
praticamente obsoleto", sentencia o gerente-geral de Sis-
temas e Informática da Assembléia, Luiz Valadares de
Abreu.

Mas essa "roda-viva" acaba sendo um fator estimu-
lante. O analista deve ser sempre um apaixonado pelo que
faz. Quem não gosta, não suporta continuar na profissão,
justamente devido a essa necessidade de constante
reciclagem, de estar sempre estudando e aprendendo. "A
rotina de lidar com novos desafios nos estimula", confessa
Valadares.

Como a atividade é relativamente nova, a profissão de
analista de sistemas ainda não é regulamentada, sendo que
um projeto nesse sentido está em tramitação no Congresso
Nacional. Mas isso, aparentemente, não tem causado
grandes problemas ao pessoal da área. "Há um consenso,
no mercado, de que o analista é um profissional de nível
superior e, por isso, exige-se a formação específica de
cursos de Ciência da Computação", observa Valadares.
Em Minas Gerais formam-se, a cada ano, cerca de 800
novos analistas.

Para que isso seja possível, será implantada uma rede
interna de comunicação de dados,já em processo licitatóno.
A previsão é de que a licitação esteja concluída até meados
de abril, e a rede seja instalada ao longo do ano. "Com a
rede, haverá a interligação de todos os recursos de
informática da Assembléia", explica Valadares.

Outro plano para 94 é a unificação da base de pessoal,
dentro de uma nova visão de sistemas de informação.
Atualmente, os dados referentes a freqüência de servido-
res, férias, folha de pagamento, convênios, assistência
médica e odontológica, etc, embora sejam todos da área de
pessoal, são controlados por computadores e sistemas
diferentes. A idéia é reunir tudo num único banco de
dados. Além desses projetos, este ano será realizado o
planejamento de sistemas de informação para atender ao
processo legislativo, em todas as suas etapas.

"Com isso, a informação passa a ser tratada como um
recurso da instituição como um todo, e, não, como algo a
que apenas uns poucos têm acesso", acentua Valadares.
Ele frisa, ainda, que todo o processo de informatização da
Assembléia é fruto de um trabalho conjunto entre a equipe
da Informática e os diversos setores da Casa, guardando
sempre uma relação direta entre o interesse manifestado
pelo setor e o seu grau de informatização. "Trata-se de
uma relação de parceria, com o objetivo comum de
otimizar o funcionamento do Legislativo mineiro", ob-
serva.

"Estamos acompanhando de perto toda a evolução no
mundo dos computadores. As aquisições que fazemos vão
ao encontro do que a tecnologia pode oferecer de melhor
para o atendimento das necessidades da Casa", finaliza
Luiz Valadares.
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O analista de sistemas
A intensidade das mudanças na informática exige do profissional um esforço redobrado de atualização
Jorge Pôssa

Informatização continua em 94
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