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Sistemas de Informação
TADS – 4. Semestre

Prof. André Luís

Aula 02

�Conceito de Sistemas. 
�Componentes genéricos de um sistema.

�Performance e padrões de sistema.
�Variáveis e parâmetros de sistema.
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Conceito de Sistemas

• Um sistema é um conjunto de elementos 
ou componentes que interagem para 
atingir objetivos. Os elementos em si e as 
relações entre eles determinam como 
funciona o sistema.
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• Os sistemas funcionam basicamente 
dentro do seguinte esquema:

Entradas � Mecanismos de 
Processamento � Saídas �

Realimentação
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Esquema de um Sistema
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Dados
(Entradas)

Informação
(Saídas)

Processo de transformação
(aplicação do conhecimento pela 

seleção, organização 
e manipulação de dados)

(Processamento)

Realimentação

Componentes Genéricos de um Sistema

Sistema Elementos Objetivos

Entradas Mecanismos de 

Processamento

Saída Objetivo

Cafeteria Grãos de 

café, chá, 

água, açúcar, 

creme, mão-

de-obra

Equipamento 

culinário

Café, Chá, 

doces, 

bebidas 

diversas

Café, chá e 

outros itens 

alimentícios 

deliciosos e 

preparados com 

rapidez

Escola Estudantes, 

professores, 

administra-

dores, livros, 

equi-

pamentos

Ensino, pesquisa, 

serviços

Estudantes 

treinados, 

pesquisas 

significativas

, serviços 

diversos

Aquisição de 

conhecimento
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Componentes e Conceitos de Sistema

• Fronteiras do sistema: são os limites do 
sistema, define o sistema e o diferencia de 
tudo o mais (o ambiente).

• Configuração do sistema: é a forma como 
os elementos do sistema são organizados 
ou arranjados.
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• É fundamental o conhecimento tanto para 
definir as relações entre as entradas de 
um sistema como para organizar os 
elementos do sistema usados para 
processar as entradas.

• Estabelecer uma lógica e uma hierarquia 
dos processos.
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Tipos de Sistemas

• A classificação de um sistema ocorre com 
base em diversos parâmetros. Eles 
podem ser: simples ou complexos, 
abertos ou fechados, estáveis ou 
dinâmicos, adaptativos ou não 
adaptativos, permanentes ou temporários.
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Classificação das organizações por Tipo de 
Sistemas

• As organizações (empresas) existentes, 
também seguem um modelo de 
classificação de sistemas, por exemplo, 
uma empresa de limpeza de escritórios 
representa um sistema simples e estável, 
ou seja, sem grandes mudanças e que 
também não requer grande conhecimento 
para funcionar.
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• Uma empresa que desenvolve 
computadores já é bastante diferente, ela 
tem que se adaptar constantemente às 
mudanças do mercado e da tecnologia, 
exigindo da organização uma grande 
capacidade adaptativa e também um 
conhecimento técnico bastante amplo 
(complexo).
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Padrões e Desempenho de 
Sistemas

• O desempenho de um sistema pode ser 
medido de diversas maneiras, sendo elas: 
Eficiência, Eficácia e também pelo Padrão 
de Desempenho.
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Eficiência de um Sistema

• A eficiência é uma medida do que é 
produzido dividido pelo que é consumido. 
Pode variar de 0% a 100%.

• É um termo relativo e bastante usado para 
comparar sistemas. 
Exemplos de comparação entre sistemas 

eficientes e não eficientes
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Eficácia de um Sistema

• É uma medida de quanto um sistema atinge 
seus objetivos; pode ser computada dividindo os 
objetivos efetivamente atingidos pelo total de 
objetivos estabelecidos.

• Exemplo: Um sistema utilizado numa linha de 
produção com objetivo de reduzir em 100 
unidades as peças defeituosas, porém, reduz 
em 85 unidades. Nesse caso, a eficácia do 
sistema foi de 85%.
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Padrão de Desempenho do 
Sistema

• É um objetivo específico do sistema. 
• Para poder utilizar de um padrão de 

desempenho, deve ser estabelecido, por 
exemplo, uma meta, um padrão ideal. 
Com base nisso, mede-se o que foi 
efetivamente produzido com o padrão 
estabelecido.

• O desempenho do sistema é determinado 
pela variação com relação ao padrão.
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Variáveis e Parâmetros de Sistema

• Variável de sistema: quantidade ou item 
que pode ser controlado pelo tomador de 
decisões, por exemplo, o preço que se 
cobra por um determinado produto ou sua 
margem de lucro.
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• Parâmetro de sistema: Valor ou 
quantidade que não pode ser controlado, 
como o custo de matéria prima. Outro 
exemplo é a quantidade de matéria prima 
necessária para produzir um certo tipo de 
plástico, pois essas quantidades advém 
de leis da química e não da decisão dos 
gerentes.
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Contatos / Dúvidas
• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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