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Sistemas de Informação
TADS – 4. Semestre

Prof. André Luís

Aula 08

• Aquisição de Informação

• Métodos de aquisição de informação

• Coleta de informações sobre usuários
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Aquisição da Informação

• Essa é a primeira e também uma das 
mais importantes fases do 
desenvolvimento de um software. 

• É durante a aquisição da informação que 
o sistema é definido e isso servirá de base 
para todas as outras etapas do projeto.
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Investigação de Sistemas
• Durante a investigação de um sistema, 

várias etapas se complementam para 
produzir um relatório de investigação de 
sistemas, que é um resumo dos 
resultados da investigação de 
aplicabilidade e do processo de análise de 
viabilidade.
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Análise de Viabilidade

• A análise de viabilidade é um processo 
importante da investigação de 
aplicabilidade do sistema, ela analisa a 
viabilidade técnica, jurídica, econômica, 
operacional e de prazos de um projeto
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Viabilidade Técnica

• Determina se o hardware, software e 
outros componentes do sistema, 
necessários para a resolução do 
problema, podem ser adquiridos ou 
desenvolvidos
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Viabilidade Econômica
• Determina se o projeto faz sentido no 

âmbito financeiro da empresa e se os 
benefícios previstos superam os custos e 
o tempo necessário para obtê-los.
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Viabilidade Legal
• Consiste em determinar, caso existam, 

quais as leis ou regulamentações capazes 
de limitar ou impedir o desenvolvimento 
de um certo projeto de sistemas.

• Exemplo: Um site que permitisse o 
compartilhamento de músicas sem pagar 
direitos autorais seria passível de punição.
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Viabilidade Operacional
• Determina se o projeto pode ou não ser 

posto em operação. Envolve questões 
logísticas e motivacionais (aceitação por 
parte dos funcionários da mudança 
proposta).
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Viabilidade de Prazos
• Determina se o projeto pode ser 

completado dentro de um período de 
tempo razoável para os objetivos 
propostos.
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Valor Líquido Presente
• Indicador mais utilizado para a atribuição 

de colocações a projetos rivais e para a 
análise de viabilidade econômica de cada 
um.
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Análise de Sistemas
• Após aprovado para uma análise mais 

profunda, o próximo passo no ciclo do 
projeto deve responder à seguinte 
pergunta: “O que o sistema de informação 
deve fazer para resolver o problema?”.

• O processo deve se estender para além 
de uma mera transformação de sistemas 
já existentes em sistemas computacionais.

12



10/10/2012

4

Coleta de Dados

• O objetivo da coleta de dados é buscar 
por informações adicionais a respeito de 
problemas ou necessidades identificadas 
no relatório de investigação de sistemas. 
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Identificando as fontes de dados
Fontes Internas Fontes Externas

Usuários, indivíduos-chave e gerentes Clientes

Gráficos da empresa Fornecedores

Formulários e documentos Acionistas

Manuais de procedimentos e políticas Concorrentes

Relatórios Financeiros Grupos Externos

Manuais de Sistemas de Informação Jornais, etc

Outras medidas de processos de 
negócios

Consultores
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Os passos da Coleta de Dados
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Identificar as fontes de dados

Coleta de Dados

Perguntas e clarificações 
subsequentes

Entrevista Estruturada

• Modalidade de entrevista em que as 
perguntas são formuladas de antemão 
(antes da entrevista). 

• Modelo não flexível.

16



10/10/2012

5

Entrevista não Estruturada

• Modalidade de entrevista em que as 
perguntas não são formuladas de 
antemão. O entrevistador depende de sua 
própria experiência e habilidade para fazer 
as perguntas mais adequadas à 
elucidação dos problemas do sistema sob 
análise.

• Mais flexível.

17

Observação Direta

• Um ou mais membros da equipe de 
análise observam um sistema preexistente 
em ação. Uma das melhores maneiras de 
entender o funcionamento de um sistema 
preexistente é trabalhando com os 
usuários para descobrir como os dados 
fluem no contexto de certas tarefas de 
negócios.
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Questionário

• Método de coleta de dados adequado as 
situações em que as fontes são muitas e 
dispersas. Como as entrevistas, os 
questionários podem ser tanto 
estruturados quanto não estruturados.
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Amostragem Estatística

• Escolha aleatória de uma amostra de 
dados (subconjunto do total). Assume que 
as características extraídas da amostra 
valem para o restante do grupo.
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Exercício

• A empresa aérea Boa Viagem decidiu 
trocar o seu antigo sistema de informação 
e você foi o escolhido para desenvolvê-lo. 

• Você e sua equipe devem desenvolver um 
sistema completo de gerenciamento de 
vendas das passagens, reservas, 
checagens de embarque e desembarque, 
controles financeiros e vendas de 
passagens também através do web site 
da companhia. 21

• Você pode entrevistar o gerente de 
vendas da empresa e também alguns 
membros da direção.

• Quais técnicas você utilizaria para coletar 
essas informações? Justifique sua 
resposta.

• Elabore um relatório inicial de 
investigação de sistemas para esse 
problema proposto.
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Contatos / Dúvidas
• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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