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Teoria Geral de Sistemas

TADS – 2. Semestre

Prof. André Luís

Aula 08

• O pensamento sistêmico aplicado na 

resolução de problemas

• Modelagem e simulação

• Simulação computacional aplicada

• Gestão e processos

• Indicadores e custos
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Modelagem e Simulação
• Modelo = abstração ou aproximação 

usada para representar a realidade.
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Modelo Narrativo

• Baseado em palavras;

• Modelo lógico e não físico;

• Descrições verbais ou escritas da 

realidade são considerados modelos 

narrativos.

• Exemplos: relatórios, documentos 

descritivos e textuais, etc.
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Modelo Físico

• Representação tangível da realidade;

• Podem ser produzidos por computador;

• Possibilita obter informações sobre o 

comportamento do alvo do estudo antes 

de desenvolvê-lo.

• Exemplos: maquetes, protótipos, etc.
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Modelo Esquemático

• Representação gráfica da realidade;

• São muito utilizados para desenvolver 

programas e sistemas computacionais;

• Exemplos: gráficos, diagramas, figuras, 

ilustrações, etc.
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Modelo Matemático

• Representação aritmética da realidade;

• Utilizados, por exemplo, em redes 

varejistas com o objetivo de identificar 

todas as atividades, esforços e tempo 

associados para planejar, construir e abrir 

uma nova loja.

• Computadores são muito utilizados para 

resolver modelos matemáticos.
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Padrões e Desempenho de 

Sistemas
• Eficiência = medida do que é produzido 

dividido pelo que é consumido

• Eficácia = medida do quanto um sistema 

atinge seus objetivos; pode ser 

computada dividindo os objetivos 

efetivamente atingidos pelo total de 

objetivos estabelecidos.

• Padrão de desempenho do sistema = 

objetivo específico do sistema. 9 10

• Não estruturada

• Estruturada 

• Semi-estruturada

Tipos de DecisãoTipos de Decisão
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Estágios da Tomada de DecisãoEstágios da Tomada de Decisão

Qualidade das Decisões e da Tomada de DecisãoQualidade das Decisões e da Tomada de Decisão

• Precisão

• Abrangência

• Imparcialidade

• Velocidade (eficiência)

• Coerência

• Obediência a um processo

Vamos pensar!

Após assistir aos vídeos propostos, crie 

uma discussão com seu grupo sobre 

como aplicar Sistemas de Informações 

dentro do contexto Organizacional, 

Pessoal e mais que isso, como extrair 

informações relevantes disso.

Qual pílula você vai tomar: verde ou 

vermelha?? 
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Contatos / Dúvidas

E-mail para:

andre.belini@aedu.com

Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/

17


