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Gestão Estratégica da Informação
Prof. Esp. André Luís Belini

Requisitos para a Interação da Organização e a TI

• Pessoas: gerentes, trabalhadores do conhecimento, 
trabalhadores de produção ou de serviços

• Liderança: estilo de liderança da organização
• Estrutura: organograma, grupos de especialistas, 

produtos, geografia
• Procedimentos operacionais: procedimentos 

operacionais padrão (POP, regras para a ação)
• Política: poder para persuadir, para conseguir que 

as coisas sejam feitas
• Cultura: Comportamento habitual
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PESSOAL ENVOLVIDO COM A TI NAS ORGANIZAÇÕES

• Inclui especialistas:

• Programadores: altamente treinados, elaboram 
software

• Analistas de sistemas: traduzem os problemas 
administrativos em soluções; são o elo entre o 
departamento de sistema de informação e o resto 
da organização

• Gerentes de sistemas de informação: lideram 
vários especialistas

• Diretor de informática (CIO): cargo de 
administração sênior encarregado dos sistemas 
de informação na empresa.

• Usuários finais: representantes de departamentos 
externos ao departamento de Sistemas de 
Informação para quem as aplicações são 
desenvolvidas

PESSOAL ENVOLVIDO COM A TI NAS ORGANIZAÇÕES
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Implicações para o projeto e o entendimento dos
sistemas de informação

• Quem será afetado? Grupos / Pessoas
• Quais serão suas atitudes? Quais tarefas serão 

alteradas?
• Que decisões o sistema irá apoiar?
• Quais processos de negócio estão envolvidos?
• Como as informações serão manuseadas?
• Como as informações poderão ser analisadas e 

avaliadas?

Implicações para o projeto e o entendimento dos sistemas de 
informação

• O sistema terá capacidade de apoiar estilos, 
habilidades e conhecimentos diferentes?

• O sistema terá capacidade de acompanhar o 
andamento de várias alternativas e consequências?

• O sistema atenderá às exigências burocráticas e 
políticas da organização ?
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A relação das Pessoas com os 
Sistemas de Informação

• Pessoas influenciam na implantação e nos resultados  
de TI e SI 

• TI e SI = Inovação = Mudança
• Mudança -> alterações no dia-a-dia, nos processos e  

nas relações de poder

Gestão de Mudanças

• “Neste mundo nada é certo, a não ser a morte e os 
impostos.”    Benjamin Franklin (1789)
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A percepção das pessoas quanto às mudanças

• Níveis de ocupação e suas profissões
• Os conhecimento adquiridos
• Locais e formas de construção das experiências
• Identidades das pessoas, grupos e classes
• Descompasso entre as tecnologias, habilidades, 

condições de salário e emprego

Gestão de Mudanças

• Considerações Iniciais

• A emergência de uma Cultura de Mudanças
• Acompanhar o desenvolvimento social (dar respostas 

às mudanças do ambiente)
• Mudar é sobretudo uma questão de sobrevivência.
• É necessária uma estratégia para acompanhar as 

mudanças
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Gestão de Mudanças

Análise Estática da Mudança
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Gestão de Mudanças

Fases da Mudança segundo Kotter ERROS e Prescrições
1.    Permitir excesso de procrastinação
2.    Criar senso de urgência
3.    Falhar ao construir uma coalizão substancial
4.    Formar uma equipe influente para liderar a mu dança
5.    Subestimar a necessidade de uma visão clara
6.    Criar uma visão para dirigir o esforço da mud ança
7.    Falhar ao comunicar claramente a visão
8.    Usar todos os meios possíveis para comunicar a visão
9.    Permitir que haja obstáculos contra a visão
10.  Dar poder às pessoas para eliminar obstáculos e 
obstruções à mudança

Gestão de Mudanças

11. Não planejar e conquistar vitórias em curto pra zo
12. Reconhecer e recompensar, declarar vitórias de curto 
prazo
13.  Declarar vitória muito cedo
14.  Promover transformações contínuas, almejando o  objetivo 
maior
15.  Não ancorar mudanças na cultura corporativa
16.  Internalizar a mudança na própria cultura da em presa, 
tornando-a parte do “o jeito como fazemos as coisas a qui”
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Como as pessoas reagem às mudanças trazidas pela TI

• Supervalorizar a TI – colocá-la em um mundo à parte
• Subvalorizar a TI – considerando suas experiências ma is 

relevantes
• Considerar TI como uma panaceia
• Medo do novo, colocando-se na defensiva
• Atitudes pessimistas e conformistas (pela falta de 

conhecimento)

Como as pessoas reagem às mudanças 
trazidas pela TI
• Cyberphobia (pela falta de experiência, treinamento e 

capacitação)
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Gestão de Mudanças Aplicas a SI e TI

• Envolvimento da alta e média gerência Competência d o 
pessoal envolvido com os SI Aplicação de um plano m estre 
/ planejamento global Atenção e capacitação do fato r 
humano

• Habilidade de tomada de decisões com base em 
informações

• Apoio organizacional (estrutura, normas e procedimen tos) 
inerentes aos sistemas

Fatores-chave de sucesso para Sistemas de Informaçã o

• Nível de Organização no qual o sistema será implanta do 
Estrutura organizacional (hierarquia, procedimentos)  
Sentimentos e atitudes das pessoas que farão uso do  
sistema Suporte e entendimento da alta administraçã o

• Definição das tarefas e decisões para qual o sistem a é 
projetado para atender

• História da organização (experiências com TI)
• Meio no qual a organização deve operar ou opera
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Processos de Gestão da Informação

• Modelo Proposto por Davenport

Processos de Gestão da Informação

Modelo por fases:

• Identificação das necessidades
• Obtenção
• Tratamento
• Distribuição
• Uso
• Armazenamento
• Descarte
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Processos de Gestão da Informação

Fases do Processo de Gestão da Informação

Identificação das Necessidades

• Necessidades dos departamentos e setores
• Necessidades estratégicas (incluem informações exte rnas) 

Integração com stakeholders
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Fases do Processo de Gestão da Informação

Atividades relacionadas à Obtenção da Informação

• Definição de fontes e critérios de aceitação 
• Formatos de dados e informações coletados
• Critérios de combinação ou separação de registros

Fases do Processo de Gestão da Informação

Atividades relacionadas ao Tratamento da Informação

• Adaptação aos requisitos do usuário
• Classificação temática da informação
• Outras formas de classificação da informação
• Proteção da Informação
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Fases do Processo de Gestão da Informação

Atividades relacionadas à Distribuição da Informaçã o

• Disponibilização da Informação
• Mecanismos de busca e localização da informação
• Necessidades de comunicação Público ao qual se dest ina 

Formas de intercâmbio

Fases do Processo de Gestão da Informação

Aspectos relacionados ao Uso da Informação

• Gestão do comportamento organizacional
• Como buscam?
• Como usam?
• Como trocam?
• Como alteram?
• Como acumulam?
• Como ignoram?
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Aspectos relacionados ao Uso da Informação

Eliminação de Barreiras

Fases do Processo de Gestão da Informação

Aspectos relacionados ao Armazenamento da Informação

• Formas físicas (mídias) e lógicas (formatos)
• Banco de Dados
• Centralização X Descentralização
• Duplicação
• Replicação



24/10/2013

15

Fases do Processo de Gestão da Informação

Aspectos relacionados ao Armazenamento da Informação
Segurança (física e lógica)

• Alarmes
• Ambiente físico
• Firewall / Antivírus
• Acessos / Senhas

Fases do Processo de Gestão da Informação

Aspectos relacionados ao Descarte da Informação

• Definição de critérios Definição de políticas clara s Descarte 
seguro

• Cuidados na renovação da infraestrutura
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Inserção da TI nas Organizações

Processo de Negócio
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Processo de Negócio

Processo como seqüência lógica de tarefas

Para Ramaswamy : São seqüências de atividades que são  
necessárias para realizar as transações e prestar o serviço.
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Tipos de Processos

Quanto à abrangência

• Processos Internos: começam e terminam dentro da 
empresa

• Processos Externos: quando parte ou o total dos pro cessos 
é realizado

• em outra(s) empresa(s)

Tipos de Processos

Quanto à atividade

• São dinâmicos e estão sendo redesenhados de acordo com 
as mudanças do ambiente e da necessidade do seu cli ente

• Não deve ser restringidos às áreas funcionais e seu  foco 
deve ser o cliente
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Natureza dos Processos

Quanto à atividade

• São dinâmicos e estão sendo redesenhados de acordo com 
as mudanças do ambiente e da necessidade do seu cli ente

• Não deve ser restringidos às áreas funcionais e seu  foco 
deve ser o cliente

Exemplos de processos de negócios

Fabricação e produção: Montagem do produto, verific ação de 
qualidade, pedidos de compra
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Exemplos de processos de negócios

Exemplos de processos de negócios
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Exemplos de processos de negócios

Recursos humanos: Contratação de funcionários, aval iação de 
desempenho, inscrição de funcionários em planos de 
benefícios

Processos de negócios transfuncionais

• Transcendem as fronteiras entre vendas, marketing, 
fabricação e pesquisa e desenvolvimento

• Agrupa funcionários de diferentes especialidades 
funcionais para completar determinada tarefa

• Exemplo: Processamento de pedidos
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INTEGRAÇÃO DE FUNÇÕES E PROCESSOS DE NEGÓCIOS

O principal objetivo da TI é maximizar os resultados  da organização

Para isso é necessário:

• Desenvolver processos flexíveis
• Criar indicadores de desempenho
• A vantagem competitiva está na forma diferenciada d e 

executar os processos
• Entender quais são e como funcionam os vários proce ssos 

existentes
• Conhecer quais atividades agregam ou não agregam va lor 

ao produto / serviço
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Processos de negócios e TI

Os SI e a TI ajudam as organizações a

• Alcançar grande eficiência pela automatização de par tes 
dos processos

• Repensar e aperfeiçoar processos

DESAFIOS PARA AS EMPRESAS

1. Integração: Sistemas diferentes servem a uma 
variedade de funções, mas a conexão de diferentes n íveis 
organizacionais pode ser difícil e dispendiosa
2. Ampliação do escopo da filosofia de administração : 
Grandes investimentos em sistemas e o longo tempo d e 
desenvolvimento exigem que sejam orientados por obj etivos 
comuns
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Necessidade de adequação dos sistemas aos processos  e à
estrutura organizacional

Os sistemas devem atender especificamente às necess idades 
dos níveis

• Estratégico
• Tático
• Trabalhadores do Conhecimento
• Operacional

Sistemas de informação e Níveis
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Sistemas e Níveis Organizacionais

Sistemas e Níveis Organizacionais

• Sistemas de trabalhadores do conhecimento 
(STC)

• Sistemas de automação de escritório
• Sistemas de processamento de transações 

(SPT)
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INTER-RELACIONAMENTOS ENTRE SISTEMA
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INTER-RELACIONAMENTOS ENTRE SISTEMA

• Devem trabalhar de forma integrada
• A diferença está na informação fornecida
• Devem propiciar uma visão de processos e para 

além das fronteiras de cada setor
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Contatos do professor

Prof. André Luís Belini
E-mail: andre.belini@aedu.com

E-mail: andre.luis@profandreluisbelini.com.br
Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/

Web: www.profandreluisbelini.com.br


