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Sistemas de Informação
TADS – 4. Semestre

Prof. André Luís

Aula 06
�Conceitos de Sistemas de Informação:

�Dado;

�Informação e Conhecimento.
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Conceitos de Informação

Dados

• Dados são compostos por fatos básicos, 
como o nome e a quantidade de horas 
trabalhadas em uma semana, quantidade 
de peças em estoque ou pedidos.
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Informação

• Informação é um conjunto de fatos 
(dados) organizados de modo a terem 
valor adicional, além do valor dos fatos 
propriamente ditos.
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Processo
• Conjunto de tarefas logicamente 

relacionadas desenvolvidas para atingir 
um resultado definido. O processo de 
definição de relações entre dados para 
criar informações específicas requer 
conhecimento.
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Conhecimento
• O conhecimento é a consciência e o 

entendimento de um conjunto de 
informações e formas de torná-las úteis 
para apoiar uma tarefa específica ou 
tomar uma decisão.
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Informações Valiosas
Características de dados valiosos
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Características Definições

Precisas Informações precisas não contém erros. Em alguns 
casos, informações imprecisas são geradas quando 
dados imprecisos são fornecidos durante o processo 
de transformação. Isso é comumente denominado 
lixo entra, lixo sai (GIGO – garbage in, garbage out)

Completas Informações completas contêm todos os fatos 
importantes. Por exemplo, um relatório de 
investimentos que não inclua todos os custos 
importantes não é completo

Características Definições

Econômicas Informações devem também ser relativamente econômicas 
de produzir. Os tomadores de decisões devem sempre 
equilibrar o valor das informações e o custo de produzi-las

Flexíveis Informações flexíveis podem ser usadas para diversos 
propósitos. Por exemplo, informações sobre os itens em 
estoque para uma peça específica podem ser usadas por um 
representante comercial para fechar uma venda, por um 
gerente de produção para determinar se é preciso repor os 
estoques e por um executivo financeiro para determinar o 
valor total que a companhia investiu em estoque

Confiáveis Podemos depender de informações confiáveis. Em muitos 
casos, a confiabilidade de informações depende da 
confiabilidade do método de coleta dos dados. Em outros, a 
confiabilidade depende da fonte de informações. Um boato 
de fonte desconhecida de que o preço do petróleo pode subir 
pode não ser confiável
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Características Definições

Relevantes Informações relevantes são importantes para o tomador de 
decisões. A informação de que o preço do tecido pode cair 
talvez não seja relevante para um fabricante de dispositivos 
de computador.

Simples Informações devem também ser simples, e não 
exageradamente complexas. Informações sofisticadas e 
detalhadas podem ser desnecessárias. 

Apresentadas no 
momento exato.

É preciso apresentar as informações no momento exato. 
Saber das condições climáticas da semana anterior não o 
ajudará a decidir qual roupa vestir hoje.

Verificáveis Informações devem ser verificáveis. Isso significa que você 
pode checá-las para garantir que estejam corretas.

Acessíveis Informações devem ser de fácil acesso para usuários 
autorizados

Seguras Informações devem ser seguras quanto ao acesso de 
usuários não autorizados
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O valor da informação

• O valor da informação está diretamente 
ligado a como ela auxilia os tomadores de 
decisões a atingir seus objetivos 
organizacionais.
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Atividades em Grupo
Dentro de todo o contexto visto até agora,
vamos pensar um pouco mais na tecnologia
de informação e comunicação no dia a dia
das empresas e nas formas como elas
podem revolucionar (e já estão fazendo isso)
os modelos de negócios atuais.

Em grupo de até 6 pessoas, discuta sobre as
novas oportunidades que a tecnologia está
trazendo, busque identificar novos padrões
de mercado e onde aplicar isso.

• Se você tivesse que desenvolver uma nova 
start-up (leia texto distribuído pelo 
professor), qual caminho seguiria?

• Você consegue enxergar novas 
oportunidades de negócios e trabalhos, 
dentro da tecnologia de informação? 

• Existe vida além dos controles de estoque, 
lançamentos financeiros? Se você acha 
que sim, QUAL É SUA IDEIA???
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Contatos / Dúvidas
E-mail para:

andre.belini@aedu.com

Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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