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Aula 07

�Conceitos de Sistemas de Informação:

�Tipos de Sistemas de Informação;

�Estruturação da Informação

1

Tipos de Sistemas de Informação

• Os tipos mais comuns de sistemas de 

informação usados em organizações de 

negócios são os sistemas de comércio 

eletrônico, sistema de processamento de 

transações, sistemas de informação 

gerencial, sistemas de apoio a decisões, 

sistemas de inteligência artificial, sistemas 

especialistas, sistemas de realidade 

virtual, dentre outros. 
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Comércio Eletrônico

• O comércio eletrônico envolve qualquer 

transação de negócios executada 

eletronicamente entre partes como 

companhias (de negócios para negócios), 

de companhia para consumidores (de 

negócios para consumidores, negócios e 

o setor público e consumidores e o setor 

público.
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• Costuma-se associar o comércio 

eletrônico somente a venda de produtos 

pela Internet, porém essa é somente uma 

pequena parte. O maior volume de 

comércio eletrônico e seu segmento de 

maior crescimento está nas transações de 

negócios para negócios que facilitam as 

compras para corporações.
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Sistemas de Processamento de 

Transações
• O objetivo desses primeiros sistemas era 

reduzir custos pela automação de 

diversos sistemas de negócios rotineiros e 

com uso intensivo de mão-de-obra. Uma 

transação é qualquer intercâmbio em 

negócios, como pagamento de 

funcionários, vendas a clientes ou 

pagamentos a fornecedores.
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Sistema de Processamento de 

Transações (TPS)
• Conjunto organizado de pessoas, 

procedimentos, softwares, bases de 

dados e dispositivos usados para registrar 

transações completas de negócios.

• Um dos primeiros sistemas de negócios a 

ser computadorizado foi o sistema de 

folha de pagamento.
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Sistema de Fluxo de Trabalho

• Software de gerenciamento baseado em 

regras que dirige, coordena e monitora a 

execução de um conjunto inter-

relacionado de tarefas organizadas para 

formar um processo de negócios.

• O objetivo é fornecer aos funcionários 

acompanhamento, roteamento, 

apresentação de documentos e outros 

recursos projetados para melhorar os 

processos de negócios. 7

Sistema de Planejamento de Recursos 

Empresariais (ERP)

• Conjunto de programas integrados capaz 

de gerenciar as operações vitais de 

negócios de uma companhia para uma 

organização distribuída como um todo.
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Sistemas de Informação Gerencial

• Conjunto organizado de pessoas, 

procedimentos, software, bancos de 

dados e dispositivos, usados para 

fornecer informações rotineiras aos 

gerentes e tomadores de decisões. O foco 

desse sistema é basicamente a eficiência 

operacional. Marketing, produção, 

finanças e outras áreas funcionais 

recebem o apoio de sistemas de 

informação gerencial e são ligadas por 

uma base de dados em comum.9

Sistemas de Apoio a Decisões

• Conjunto organizado de pessoas, 

procedimentos, software, bases de dados 

e dispositivos usados para dar apoio à 

tomada de decisões em problemas 

específicos. O foco de um DSS é a 

eficácia da tomada de decisões. Enquanto 

um MIS (sistema de informação gerencial) 

auxilia uma organização a “fazer as coisas 

corretamente”, um DSS auxilia um gerente 

a “fazer a coisa correta”.
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Sistemas de Inteligência Artificial

• A Inteligência Artificial (IA) é o campo em 

que o sistema computacional assume 

características da inteligência humana.

• A robótica é uma área da inteligência 

artificial em que as máquinas assumem 

tarefas complexas, rotineiras ou 

repetitivas, como a soldagem de 

estruturas automotivas ou a montagem de 

sistemas e componentes computacionais.
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Sistemas Especialistas

• Fornecem ao usuário de computador a 

capacidade de dar sugestões e agir como 

um especialista em um campo específico. 

O valor especial dos sistemas 

especialistas é que eles permitem às 

organizações capturar e usar o 

conhecimento dos especialistas.
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Base de Conhecimento

• Conjunto de dados, regras, procedimentos 

e relações que devem ser seguidos para 

auferir valor ou um resultado.

• Os sistemas especialistas utilizam essa 

base de conhecimento, que é um conjunto 

de dados, regras, procedimentos e 

relações que devem ser seguidos.

13

Realidade Virtual

• Originariamente, o termo se referia a 

realidade virtual imersiva, o que significa o 

usuário se colocar totalmente imerso em 

um mundo artificial, tridimensional e 

gerado completamente por computador.
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Estudo de Caso

• Leia o texto: Estados competem por 

classificação em primeiro lugar em 

tecnologia.

• Após a leitura, responder as questões 

para discussão, por escrito e entregar ao 

final da aula.

• As questões para análise crítica deverão 

ser discutidas no grupo.
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Contatos / Dúvidas

• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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