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Objetivo da Aula

• Apresentar os conceitos iniciais acerca da Gestão 
da Informação, Tecnologia da Informação e 
Sistemas de Informação, dentro do cenário de 
competitividade empresarial.



Conteúdo Geral da Aula

1. Conceitos Iniciais

2. Importância da Informação

3. Sistemas de Informação

4. Tecnologia da Informação

5. Ambiente Empresarial



Importância da Informação

O produto do século XXI

Diferencial competitivo



Fundamentos da Gestão da Informação

“A gestão de Sistemas de Informação e a sua 
inserção na estratégia empresarial são fatores-
chave na criação de valor agregado e das vantagens 
competitivas para a organização”.

Laudon e Laudon (2004)



Ecologia da Informação

Fonte: Adaptado de Davenport, 2002, p.51.



Ecologia da Informação

• Ambiente Externo 

• Ambiente Organizacional 

• Ambiente Informacional 

• Interação entre ambientes



Leis da Informação

• McGee e Prusak (1994) distinguem a informação 
como um tipo particular de ativo e, dessa forma, 
relacionam leis que definem o comportamento da 
informação como um bem econômico.

• Além de McGee e Prusak, compartilham de 
algumas dessas definições Moody e Walsh
(1999).



1ª. Lei: A informação é infinitamente” compartilháv el

• Enquanto os ativos comuns (como um prédio ou 
uma máquina) têm um limite de usuários 
(pessoas) que podem se beneficiar deles, a 
informação não.

• Desde que haja mecanismos, uma mesma 
informação pode ser compartilhada por infinitos 
usuários e, também, infinitamente, replicada.



2ª. Lei: O valor da Informação aumenta com o seu us o

Enquanto ativos comuns se depreciam (perdem 
valor) com o uso, a informação não.
Quanto mais a informação é utilizada, maior o valor 
que pode agregar dentro da organização, desde 
que:
• Saiba-se que ela existe;
• Saiba-se onde está armazenada;
• Seja possível ter acesso a ela;
• Saiba-se como utilizá-la.



3ª. Lei: a informação é perecível

• Quanto mais o tempo passa, mais se perde do 
valor potencial da informação.

• Quanto mais antiga, menos sentido ela passa a ter 
na realidade da organização e no processo 
decisório.



4ª. Lei: a informação aumenta com a precisão

• Quanto mais precisa uma informação, mais útil e 
valiosa ela se torna;

• Quanto menos precisa (ou mais imprecisa) a 
informação, maiores os riscos de prejuízos e 
perdas significativas.



5ª. Lei: Combinação de Informações 

• O valor da informação aumenta quando há 
combinação de informações.

• Quanto mais integrada estiver a informação, maior 
seu valor potencial para a organização;

• Esse efeito de sinergia (entre departamentos e 
setores) faz com que a informação seja melhor 
aproveitada.



6ª. Lei: mais informação não é necessariamente melh or

• A sobrecarga de informação é prejudicial ao 
processo decisório e ao desempenho, pois o 
excesso de informação ultrapassa a capacidade 
humana de processamento.



7ª. Lei: a informação se multiplica

• Devido à grande possibilidade de combinações de 
informações, elas podem gerar, cada vez mais, 
novas informações.



Características necessárias para a Informação de Va lor:



O Valor da Informação

• O conceito de valor da informação está 
relacionado com:

• A redução da incerteza no processo de tomada de 
decisão;

• A relação do benefício gerado pela informação 
versus o custo de produzi-la;

• O aumento da qualidade da decisão.



Reflexões:

• Qual é o papel da tecnologia?
• Quais são os desafios para a organização?
• Quais são os desafios para o Administrador / 

Gestor?



Sistemas de Informação

Fonte: Laudon & Laudon, 2004



Sistemas de Informação

Conceito de Sistema:

“Conjunto de elementos interdependentes e 
interagentes com um objetivo comum que formam 
um todo organizado.”

(Ludwig Von Bertalanffy)



Elementos de um sistema

Fonte: Stair e Reynolds (2006)



Ambientes dos Sistemas de Informação



Elementos de um sistema

• Entrada (Input)
• É a força de arranque ou de partida do sistema 

que fornece o material ou energia para a operação 
do sistema (em SI a Coleta de Dados do 
ambiente).



Elementos de um sistema

• Processamento (Throughput )
• É o fenômeno que produz mudanças, é o 

mecanismo de conversão das entradas em saídas 
(em SI a conversão dos dados brutos em 
informações significativas).



Elementos de um sistema

• Saída (Output)
• É a finalidade ou resultado para a qual se 

reuniram elementos e relações do sistema (em SI 
é a apresentação das informações para o usuário 
final, para utilização).



Elementos de um sistema

• Retroação (Feedback)
• É a função de sistema que visa a comparar a 

saída com um critério ou padrão previamente 
estabelecido. A retroação tem por objetivo o 
controle e melhoria do sistema.



Elementos de um sistema

• Ambiente
• É o meio que envolve externamente o sistema.
• O sistema aberto recebe entradas do ambiente, 

processa-as e efetua saídas novamente ao 
ambiente, de tal forma que haja entre ambos -
sistema e ambiente - uma constante interação.



Conceito de Sistemas de Informação

• O sistema de informação contém informações 
sobre uma organização e o ambiente que a cerca. 
Três atividades básicas – entrada, processamento 
e saída – produzem as informações de que as 
organizações necessitam. Feedback é a saída que 
volta a determinadas pessoas e atividades da 
organização para análise e refino da entrada. 
Fatores ambientais, como clientes, fornecedores, 
concorrentes, acionistas e agências reguladoras, 
integram a organização e seus sistemas de 
informação.



Componentes de um Sistema de Informação



Evolução do Escopo de Aplicação dos Sistemas de Inf ormação

Fonte: Laudon & Laudon, 2004



Interdependência Organização e S.I.



Tecnologia da Informação

• Tecnologia da Informação consiste no conjunto de 
equipamentos, programas e pessoas, os quais 
realizam as tarefas de processamento de 
informações. Essas tarefas podem ser: coleta, 
transmissão, armazenamento, recuperação, 
manipulação ou exibição de informação 
recuperada a partir dos dados.



Tecnologias de Comunicação

• Redes de telecomunicações, como Internet, 
Intranets e

• Extranets;
• Dispositivos de interconexão;
• Mídia de comunicações: formas de conexão;
• Suporte de redes.
• Tecnologia de Comunicação é composta dos 

meios físicos e softwares, necessários à 
interligação dos mais diversos recursos de 
computação e informação, que pode ser composta 
de dados, voz, imagens, som e vídeo.



Por que usar T.I.?

Única maneira de 
fazer determinado 
trabalho.



Melhorar processos internos, diminuir cursos



Aplicar melhores controles



Gerenciar projetos e cadeia de produção



Agregar valor



Razões para usar T.I.



Ambiente empresarial contemporâneo



Fortalecimento Economia Global

• Administração e controle em marketplace global;
• Concorrência em mercados mundiais;
• Grupos globais de trabalho;
• Sistemas globais de entrega.



Economia Industrial X Economia Serviços

• Economias baseadas no conhecimento e na 
informação; 

• Novos produtos e serviços;
• Conhecimento: um ativo produtivo e estratégico 

central.
• Concorrência baseada no tempo;
• Vida mais curta do produto.
• Ambiente turbulento;
• Base limitada de conhecimento de funcionários.



Transformação do empreendimento empresarial

• Achatamento; 
• Descentralização; 
• Flexibilidade;
• Independência da localização;
• Custos baixos de transação e coordenação.
• Fortalecimento;
• Trabalho colaborativo e em equipe.



Emergência na Empresa Digital

• Relacionamentos com clientes, fornecedores e 
funcionários habilitados digitalmente;

• Processos centrais de negócios realizados via 
redes digitais.

• Administração digital dos principais ativos 
corporativos;

• Percepção e resposta às mudanças ambientais.



Competitividade

• É uma tradução particular da ideia de eficácia, que 
se aplica às empresas que possuem uma 
natureza competitiva, isto é, que concorrem entre 
si.



Competitividade

• A empresa competitiva, ou com alto desempenho 
de competitividade, é aquela que consegue estar 
à frente de seus concorrentes.

• Segundo Slack, vantagem competitiva significa 
FAZER MELHOR .



Comparativos fatores de competitividade
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