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Turma do software trabalha duro
De olho na tela, servidores desenvolvem sistemas que tornam mais fácil o cotidiano dos usuários

BIRNA OUVE!RR

"Ligados" na tela do computador,
os servidores da área de software da
Gerência-Geral de Sistemas e Informáti-
ca têm uma rotina de trabalho silenciosa,
solitária e cerebral. Será que é assim
mesmo? Nem tanto, afirma Helson An-
selmo Duarte, da Gerência de Suporte
Técnico. "Tem que ser muito bem-humo-
rado, para agüentar trabalhar direto no
terminal. A gente obedece a prazos e
resolve vários 'pepinos'. Se não tiver
cabeça fria, entra em parafuso", argu-
menta. E nesse dia-a-dia estressante que
os servidores do software desenvolvem
sistemas, fazem manutenção dos que já
existem e assessoram o batalhão de usu-
ários da Informática.

A divisão do trabalho, no setor, obe-
dece ao perfil dos "clientes" existentes.
Há três coordenações: para clientes do
processo legislativo, para clientes parla-
mentares e para clientes administrativos.
Todas elas são assessoradas pelo Supor-
te, uma turma de sete analistas que resol-
ve problemas de configuração, desenvol-
ve programas internos de circulação de
texto, cadastra usuários, monitora a per-
formance dos equipamentos, testa e apro-
va programas como o "word" e o "win-
dows", além de outras atividades. Pela
natureza do trabalho desenvolvido, não é
raro encontrar o pessoal do Suporte bata-
lhando em frente à tela do computador
nos fins de semana.

Enquanto a turma do Suporte asses-
sora os servidores da Informática, os
funcionários das três coordenações aten-
dem os demais usuários. A Coordenação

para Clientes do Processo Legislativo
trabalha com as Secretarias Temático-
Processual, de Comunicação Institucio-
nal, de Projetos Especiais, Secretaria-
Geral da Mesa e Procuradoria. O servi-
dor Fernando Maia Tepedino esclarece
que a filosofia de trabalho da coordena-
ção é o atendimento personalizado. "Nos-
so objetivo é entender a função que o
usuário executa, para poder assessorá-lo
melhor", afirma. Foi essa turma que de-
senvolveu sistemas como o Circulação
de Texto e que implantou o Correio Ele-
trônico na Casa.

O analista Ronald Andrade Gomes,
da Coordenação para Clientes Adminis-
trativos, tem o mesmo tipo de atividade,
só que voltada para setores como Pesso-
al, Patrimônio e Finanças. Segundo afir-
ma, a tarefa de desenvolver sistemas é
"trabalho para 10 anos". A área parla-

A idéia de dividir os servidores da
Gerência-Geral de Sistemas e Infor-
mática em grupos, conforme o perfil
do setor a ser atendido, foi colocada em
prática no 1° semestre de 94. O projeto
nasceu, no entanto, há mais tempo,
como explica o gerente-geral em exer-
cício, José Geraldo de Oliveira Prado.
Ele teve início na época em que a
Assembléia começou a discutir quali-
dade total e modernização administra-
tiva. Os resultados da aplicação dessa
metodologia de trabalho foram a me-
lhoria do planejamento das atividades
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mentar fica por conta de oito servidores, Helson Duarte:
gerenciados por Hildemar Rodrigues trabalho duro

Falcão Júnior. Os 77 gabinetes encon-	para resolver
-tram, nessa terceira coordenação, res- pepinos

postas para qualquer "pepino". Um dos
maiores desafios, neste ano, será treinar
os funcionários de gabinete que trabalha-
rão com os novos softwares.

e a aproximação com os usuários, que
agora têm interlocutores fixos.

Planejar, inclusive, é uma das ta-
refas da Gerência. A Assessoria de
Planejamento tem, hoje, cerca de 20
dos mais de 50 servidores do setor. Ela
tem a atribuição de pensar ações volta-
das para os sistemas de informação,
como a melhoria da linguagem, a admi-
nistração de dados e a coordenação dos
treinamentos. A Assessoria é originá-
ria da Gerência-Geral de Planejamento
e Controle, extinta com a última refor-
ma administrativa.

Usuários têm interlocutores fixos
na área de Sistemas e Informática


