
22/08/2012

1

1

Sistemas de Informação

TADS – 4. Semestre

Prof. André Luís

Aula 05

�Conceitos de Sistemas de Informação: 
Definições e Importância;

�Elementos;

�Dado;

�Informação e Conhecimento.

2

Conceitos de SI

• Um sistema de informação é um tipo 
especializado e pode ser definido de 
diversas formas distintas. 

• Um sistema de informação é um conjunto 
de elementos ou componentes inter-
relacionados que coletam (entrada), 
manipulam (processo) e disseminam 
(saída) dados e informações e oferecem 
um mecanismo de realimentação para 
atingir um objetivo
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Entrada – Processo – Saída -
Realimentação

• Entrada: Atividade de coletar e capturar 
dados básicos.

• Processamento: Conversão ou 

transformação de dados em saídas úteis.

• Saída: Produção de informações úteis, em 
geral na forma de documentos e 
relatórios.

• Realimentação: Saída que é usada para 
alterar a entrada ou as atividades em 
processamento. 4
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S.I. Manuais e 
Computadorizados

• Um sistema de informação pode ser 
manual ou computadorizado. O que é 
muito comum é um sistema manual, com 
o passar do tempo, ser transformado num 
sistema computadorizado.

• Exemplos disso no dia a dia podemos 
encontrar em controles manuais de 
vendas, estoques, dentre tantos outros.
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Importância

• A importância de um sistema de 
informação para uma organização é vital, 
pois das informações é que são extraídas 
todas as decisões a serem tomadas. Se a 
informação não for confiável ou 
satisfatória, isso pode significar a falência 
de uma empresa.
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S.I. Baseados em 
Computadores

• Um S.I. baseado em computador é aquele 
que utiliza meios eletrônicos para os 
processos, buscando maior agilidade, 
menor taxa de erros e otimização do 
trabalho, com redução de custos, dentre 
outros benefícios que serão discutidos ao 
longo da disciplina.
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Elementos de um S.I. 

Computadorizado

• Um sistema de informação baseado em 
computador é composto por: Hardware, 
Software, Banco de Dados, 
Telecomunicações, Pessoas e 
Procedimentos configurados para coletar, 
manipular, armazenar e processar dados 
em informações.
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Hardware

• Equipamento computacional usado para 
efetuar atividades de entrada, 
processamento e saída.
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Software

• Programas de computador que governam 
a operação do computador. Esses 
programas permitem, por exemplo, que 
um computador processe a folha de 
pagamentos, envie contas aos clientes e 
proporcione aos gerentes informações 
para ampliar os lucros, reduzindo os 

custos e oferecer melhores serviços aos 
clientes.
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Base de Dados

• Uma base de dados é uma coleção 
organizada de fatos e informações. A 
base de dados de uma organização pode 
conter fatos e informações de clientes, 
funcionários, estoques, vendas dos 
competidores, etc.
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Telecomunicações

• Telecomunicações é a transmissão 
eletrônica de sinais para comunicações 
que permite às organizações executar 
seus processos e tarefas por meio de 
redes eficazes de computadores.
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Redes

• Usadas para conectar computadores e 
equipamentos em um edifício, por um país 
ou pelo mundo para permitir 
comunicações eletrônicas.
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Internet – Intranet - Extranet

• Internet: A maior rede de computadores 
do mundo, composta por milhares de 
redes interconectadas, trocando 
informações livremente.

• Intranet: Rede interna baseada em 
tecnologias de Internet que permitem às 
pessoas em uma organização trocar 
informações.
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• Extranet: Rede baseada em tecnologias 
da internet que permitem a terceiros 
selecionados, como parceiros e clientes 
de negócios, acessar recursos 
autorizados da intranet de uma 
companhia.
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Pessoas

• As pessoas são o elemento mais 
importante na maioria dos sistemas de 
informação computadorizados. O pessoal 
de sistemas de informação inclui todos 
aqueles que gerenciam, usam, 
programam e mantêm o sistema.
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Procedimentos

• Procedimentos incluem estratégias, 
políticas, métodos e regras para usar um 
sistema de informação baseado em 
computador.

• Por exemplo, alguns procedimentos 
descrevem quando cada programa deve 
ser executado, outros descrevem quem 
pode acessar fatos na base de dados, etc.
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Contatos / Dúvidas

• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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