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• As relações entre ambiente e sistema
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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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Fronteiras ou Limites do 
Sistema

• Fronteira é a linha que demarca e define o 
que está dentro e o que está fora do 
sistema ou subsistema. Nem sempre a 
fronteira existe fisicamente.

• As fronteiras variam quanto ao grau de 
permeabilidade: são linhas de 
demarcação que podem deixar passar 
maior ou menor intercâmbio com o 
ambiente.
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Homeostasia versus Adaptabilidade

• A homeostasia garante a rotina do 
sistema, enquanto a adaptabilidade leva à 
ruptura, à mudança e à inovação. Rotina e 
ruptura. Manutenção e inovação. 
Estabilidade e mudança. Identidade e 
ajustamento. Ambos os processos são 
levados a cabo pela organização para 
garantir a sua viabilidade.
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Morfogênese

• Diferentemente dos sistemas mecânicos e 
mesmo dos sistemas biológicos, o sistema 
organizacional tem a capacidade de 
modificar a si próprio e sua estrutura 
básica: é a propriedade morfogênica das 
organizações.
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Resiliência
• Em linguagem científica, a resiliência é a 

capacidade de superar o distúrbio imposto 
por um fenômeno externo. A resiliência 
determina o grau de defesa ou de 
vulnerabilidade do sistema a pressões 
ambientais externas.
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A organização como um sistema aberto

• A organização é um sistema aberto que 
apresenta as seguintes características:

1.Importação (entradas): recebe insumos do 
ambiente e depende de suprimentos 
renovados de energia de outras 
instituições ou de pessoas.
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1. Transformação (processamento): os 
sistemas abertos transformam a energia 
recebida. A organização processa e 
transforma seus insumos em produtos 
acabados, serviços, etc. Essas atividades 
acarretam alguma reorganização das 
entradas.

2. Exportação (saídas):  os sistemas 
abertos exportam seus produtos, serviços 
ou resultados para o meio ambiente
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1. Os sistemas são ciclos de eventos que 
se repetem. “o funcionamento do sistema 
aberto consiste em ciclos recorrentes de 
importação – transformação –
exportação. A importação e a exportação 
são transações que envolvem o sistema 
e setores do seu ambiente imediato, 
enquanto a transformação é um processo 
contido dentro do próprio sistema”.
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Entropia negativa: a entropia é um processo 
pelo qual todas as formas organizadas 
tendem à exaustão, à desorganização, à 
desintegração e, no fim, à morte . Para 
sobreviver, os sistemas abertos precisam 
mover-se para deterem o processo 
entrópico e se reabastecerem de energia, 
mantendo indefinidamente sua estrutura 
organizacional.
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1. Informação como insumo: os sistemas 
abertos recebem insumos, como 
materiais ou energia, que são 
transformados ou processados.

2. Estado firme e homeostase dinâmica: o 
sistema aberto mantém uma certa 
constância no intercâmbio de energia 
importada e exportada do ambiente, 
assegurando o seu caráter 
organizacional e evitando o processo 
entrópico.
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1. Diferenciação: a organização, como 
sistema aberto, tende à diferenciação, 
isto é, à multiplicação e à elaboração de 
funções, o que lhe traz também a 
multiplicação de papéis e diferenciação 
interna.

2. Equifinalidade: os sistemas abertos são 
caracterizados pelo principio da 
equifinalidade, ou seja, alcançar um 
resultado final partindo de diferentes 
condições iniciais.
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1. Limites ou fronteiras: como um sistema 
aberto, a organização apresenta limites 
ou fronteiras, isto é, barreiras entre o 
sistema e o ambiente. Os limites ou 
fronteiras definem a esfera de ação do 
sistema, bem como o seu grau de 
abertura em relação ao ambiente.

21

Visão Sistêmica da Empresa
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Adaptado de: PADOVEZE, Clóvis L. Sistemas de Informações Contábeis. São Paulo: Atlas, 2004.

Ambiente externo:

- Político

- Social

- Econômico

- Ecológico

- etc. Sistema de 
Gestão

Sistema de 
Informação

Sistema 
Social

Sistema 
Físico

Sistema 
Formal

Missão

Crenças e 
Valores

• Elabore um texto dissertativo que 
contenha no máximo 40 linhas e que 
explique a importância e a relação do 
conteúdo dessa aula com a sua vivência 
como profissional da área de informática.

• Para auxiliar na elaboração do texto, 
procure responder a algumas perguntas, 
como por exemplo: 
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Atividades • Qual a importância de se definir as 
fronteiras de um sistema.

• Como relacionar a homeostase com S.I.

• A entropia, dentro do contexto de S.I., é 
totalmente negativa? O que pode ser feito 
para evitá-la ?
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Contatos / Dúvidas
• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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