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Teoria Geral de Sistemas
TADS – 2. Semestre

Prof. André Luís

Aula 03

O Conceito de Sistemas

• Relação entre Teoria Geral de Sistemas e 
Sistemas de Informação

2

TGS X S.I. Parâmetros dos Sistemas

• Um sistema é caracterizado por 
parâmetros, que são constantes 
arbitrárias que caracterizam, por suas 
propriedades, o valor e a descrição 
dimensional de um sistema ou 
componente do sistema.

Idalberto Chiavenato – Introdução à Teoria 

Geral da Administração
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Parâmetros do Sistema

1. Entrada ou insumo (input): É a força ou 
impulso de arranque ou partida do 
sistema que fornece material ou energia 
ou informação para a operação do 
sistema.

2. Saída ou produto ou resultado (output) é 
a consequência para a qual se reuniram 
elementos e relações do sistema. Os 
resultados de um sistemas são suas 
saídas. 5

1. Processamento ou processador ou  
transformador (throughput) é o 
mecanismo de conversão das entradas 
em saídas. O processador está 
empenhado na produção de um 
resultado.

2. Retroação, retroalimentação, 
retroinformação (feedback) ou 
alimentação de retorno é a função de 
sistema que compara a saída com um 
critério ou padrão previamente 
estabelecido. 6

Fazendo uma analogia.. 1. Ambiente: é o meio em que envolve 
externamente o sistema. O sistema 
aberto recebe suas entradas do 
ambiente, processa-as e efetua saídas 
ao ambiente, de tal forma que existe 
entre ambos – sistema e ambiente – uma 
constante interação.

O ambiente serve como fonte de energia, 
materiais e informação ao sistema. Como 
o ambiente muda continuamente, o 
processo de adaptação do sistema deve 
ser sensitivo e dinâmico. 8
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Ambiente e Sistema O Sistema Aberto
• O sistema aberto se caracteriza por um 

intercâmbio de transações com o 
ambiente e conserva-se constantemente 
no mesmo estado (auto-regulação) apesar 
de a matéria e a energia que o integram 
se renovarem constantemente (equilíbrio 
dinâmico ou homeostase). Exemplo: 
nosso organismo
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Os Sistemas Vivos
• Os seres vivos constituem a categoria mais 

importante de sistemas abertos. Existem 
certas analogias entre empresas e 
organismos vivos.

• A empresa cresce em tamanho pelo 
acréscimo de partes, ingere recursos e os 
transforma em produtos ou serviços.

• A empresa reage ao seu ambiente e muda 
seus mercados, produtos ou serviços, 
processos, estratégias e mesmo sua 
estrutura para sobreviver.
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Sistemas Vivos



22/08/2012

4

Sistema Aberto X Sistema Fechado

• O sistema aberto está em constante 
interação com o ambiente. Influencia e é 
influenciado.

• O sistema fechado não interage com o 
ambiente.

• O sistema aberto tem capacidade de 
crescimento, mudança, adaptação ao 
ambiente. O sistema fechado não tem 
essa condição.
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Sistema Aberto x Fechado

Características das Organizações com 
Sistemas Abertos

• Comportamento probabilístico e não 
determinístico: como todos os sistemas 
sociais, as organizações são sistemas 
abertos afetados por mudanças em seus 
ambientes, denominadas variáveis 
externas. O ambiente inclui variáveis 
desconhecidas e incontroláveis, portanto, 
não-determinísticos.
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Composição das organizações
• As organizações como partes de uma 

sociedade maior e constituída de partes 
menores. Os sistemas são “complexos de 
elementos colocados em interação”.
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Interdependência das partes
• A organização é um sistema social cujas 

partes são interdependentes e inter-
relacionadas.

• A organização não é um sistema 
mecânico no qual uma das partes pode 
ser mudada sem um efeito concomitante 
sobre as outras partes.
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Homeostase
• A organização alcança um estado firme –

ou seja, um estado de equilíbrio – quando 
satisfaz dois requisitos: unidirecionalidade 
e progresso.

• Unidirecionalidade: Apesar das mudanças 
do ambiente ou da organização, os 
mesmos resultados são atingidos.

19

• Progresso em relação ao fim: o sistema 
mantém , em relação ao fim desejado, um 
grau de progresso dentro dos limites 
definidos como toleráveis.

• Homeostasia: É a tendência do sistema 
em permanecer estático ou em equilíbrio.

• Adaptabilidade: É a mudança do sistema 
no sentido de ajustar-se aos padrões 
requeridos em sua interação com o 
ambiente externo.
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Atividades em Grupo
• Que relação você consegue estabelecer entre o 

conteúdo visto nessa aula e sua futura profissão 
na área de sistemas de informação?

• O que um sistema de computador tem a ver 
com o conteúdo visto nessa aula ?

• Coloque o ponto de vista do seu grupo e 
também argumentos para dar consistência ao 
ponto de vista defendido.

• Não se esqueça dos padrões para o trabalho e 
também do prazo de entrega! Bom trabalho!!
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Contatos / Dúvidas
• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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