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Sistemas de Informação
TADS – 4. Semestre

Prof. André Luís

Aula 03

�Modelando um sistema;
�Importância das informações para as 

organizações;

�As relações entre sistema e ambiente.

2

Modelando um Sistema

• O mundo real é complexo e dinâmico.
• Quando há necessidade de testar 

diferentes relações e seus efeitos, o 
método mais utilizado são os modelos de 
sistema.
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Definição

• Um modelo é uma abstração ou 
aproximação usada para representar a 
realidade. Os modelos nos permitem 
explorar e melhor entender situações do 
mundo real.
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Tipos de Modelos

• Modelo narrativo, que conforme já diz o 
nome, se baseia em palavras, numa 
narrativa. Numa organização, exemplos 
do modelo narrativo são os relatórios, 
documentos descritivos de processos, etc.
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• Modelo Físico: É uma representação 
tangível da realidade.

• Exemplos de modelos físicos são 
maquetes, protótipos, etc.
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• Modelo esquemático: É uma representação 
gráfica da realidade. Exemplos: gráficos, 
diagramas, figuras e ilustrações.

• São muito utilizados para desenvolver 
sistemas computacionais.
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• Modelo Matemático: É uma representação 
aritmética da realidade. Os computadores 
são boas ferramentas para a resolução de 
modelos matemáticos.
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Organizações e Sistemas de 
Informações

• Organização: Conjunto formal de pessoas 
e outros recursos estabelecidos para 
atingir um conjunto de objetivos.

• Uma organização é um sistema.
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• Dinheiro, pessoas, materiais, máquinas e 
equipamentos, dados, informações e 
decisões estão constantemente em uso 
em qualquer organização. São também 
chamados de recursos.

• Os recursos vêm para o sistema 
organizacional do ambiente, passam por 
um mecanismo de transformação e saem 
para o ambiente.
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• As saídas do mecanismo de 
transformação são em geral bens ou 
serviços.

• Os bens ou serviços produzidos pela 
organização são de valor relativo maior 
que o das entradas.

• Pela agregação de valor, as organizações 
tentam atingir seus objetivos.
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• Da agregação desses valores, surge a 
cadeia de valores.

• O fornecimento de valores aos agentes –
cliente, fornecedor, gerente ou funcionário 
– é o objetivo fundamental de qualquer 
organização.
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Cadeia de Valores

• Série de atividades que inclui logística 
interna, armazenamento, produção, 
armazenamento de produtos acabados, 
logística externa, marketing e vendas e 
serviços a clientes.
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Qual o papel de um sistema de 
informação?

• Um sistema de informação deve apoiar e 
trabalhar em todas as partes de um 
processo organizacional
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Relação Sistema e Ambiente

• A relação entre sistema e ambiente pode 
ser melhor compreendida, se vista sobre a 
óptica da Teoria Geral de Sistemas.

• A TGS, propõem analisar o todo, 
buscando estabelecer a inter-relação 
entre as partes (visão holística do todo) 
para, a partir disso, entender melhor o 
funcionamento do sistema em questão.
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• Um sistema, como já vimos, está 
diretamente ligado ao ambiente onde está 
inserido e, por sua vez, o ambiente acaba 
também determinando o sistema, 
formando uma relação de 
interdependência. 
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• Conforme também já vimos, um sistema é 
fruto de uma sinergia, ou seja, da 
interação entre as partes que compõem 
esse sistema.

• É necessário, para o bom funcionamento 
de um sistema, conseguir ver o todo, 
analisar todas as circunstâncias que 
envolvem o ambiente e o sistema.
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• Para melhor exemplificar a relação entre 
um sistema e o ambiente, vamos nos 
utilizar de uma história que já circula pela 
Internet há algum tempo e que vem sendo 
utilizada em diversas áreas, tais como: 
pós venda, atendimento ao cliente, mas 
que também exemplifica muito bem o 
conceito que estamos discutindo.
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O Sorvete de Baunilha e a GM
• Olhem como qualquer reclamação de um cliente 

pode levar a uma descoberta totalmente 
inesperada do seu produto.
Parece coisa de louco, mas não é. 

• A história ou “causo”, como está sendo batizada 
aqui no Brasil, começa quando o gerente da 
divisão de carros da Pontiac, da GM dos EUA, 
recebeu uma curiosa carta de reclamação de 
um cliente. Eis o que ele escreveu:
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• “Esta é a segunda vez que mando uma carta para 
vocês, e não os culpo por não me responder. Eu posso 
parecer louco, mas o fato é que nós temos uma tradição 
em nossa família, que é a de comer sorvete depois do 
jantar. Repetimos este hábito todas às noites, variando 
apenas o tipo do sorvete, e eu sou o encarregado de ir 
comprá-lo. Recentemente comprei um novo Pontiac e, 
desde então, minhas idas à sorveteria se transformaram 
num problema. Sempre que eu compro sorvete de 
baunilha, quando volto da loja para casa, o carro não 
funciona se compro qualquer outro tipo de sorvete, o 
carro funciona normalmente. Os senhores devem achar 
que eu estou realmente louco, mas não importa o quão 
tola possa parecer minha reclamação. O fato é que 
estou muito irritado com meu Pontiac”. 
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• A carta gerou tantas piadas do pessoal da GM que o 
presidente da empresa acabou recebendo uma cópia da 
reclamação.

• Ele resolveu levar a sério e mandou um engenheiro 
conversar com o autor da carta.
O funcionário e o reclamante, um senhor bem-sucedido 
na vida e dono de vários carros, foram juntos à 
sorveteria no fatídico Pontiac.

• O engenheiro sugeriu sabor baunilha para testar a 
reclamação e o carro efetivamente não funcionou.
O funcionário da GM voltou nos dias seguintes, à 
mesma hora, e fez o mesmo trajeto, e só variou o sabor 
do sorvete.
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• Mais uma vez, o carro só não pegava na volta, 
quando o sabor escolhido era baunilha.
O problema acabou virando uma obsessão para 
o engenheiro, que passou a fazer experiências 
diárias, anotando todos os detalhes possíveis e 
depois de duas semanas, chegou a primeira 
grande descoberta.

• Quando escolhia baunilha, o comprador gastava 
menos tempo, porque este tipo de sorvete 
estava bem na frente.
Examinando o carro, o engenheiro fez nova 
descoberta: 
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• Como o tempo de compra era muito mais reduzido no 
caso da baunilha, em comparação aos tempos dos 
outros sabores, o motor não chegava a esfriar.
Com isso, os vapores de combustível não se 
dissipavam, impedindo que a nova partida fosse 
instantânea.

• A partir deste episódio, a Pontiac mudou o sistema de 
alimentação de combustível e introduziu a alteração em 
todos os modelos a partir desta linha.
Mais que isso, o autor da reclamação ganhou um carro 
novo, além da reforma do que não pegava com sorvete 
de baunilha.
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• A GM distribuiu também um memorando 
interno, exigindo que seus funcionários 
levem a sério até as reclamações mais 
estapafúrdias, “porque pode ser que 
uma grande inovação esteja por atrás 
de um sorvete de baunilha” diz a carta 
da GM. 
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