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Teoria Geral de Sistemas
TADS – 2. Semestre
Prof. André Luís

Aula 09
• O pensamento sistêmico aplicado na 
resolução de problemas

(PLT – página: 300 – capítulo 10)
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Tomada de decisão e S.I.

• Uma das principais contribuições dos 
sistemas de informações tem sido 
melhorar a tomada de decisão, seja no 
caso de indivíduos ou de grupos. A 
tomada de decisão nas empresas 
costumava limitar-se à diretoria, hoje esse 
quadro é diferente e a responsabilidade é 
dividida.
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Tipos de Decisão

• Decisões não estruturadas: são aquelas 
em que o responsável pela tomada de 
decisão deve usar seu bom senso, sua 
capacidade de avaliação e sua 
perspicácia na definição do problema. 
Cada uma dessas decisões é inusitada, 
importante e não rotineira e não há 
procedimentos bem compreendidos ou 
predefinidos para tomá-las.
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• Decisões estruturadas: São repetitivas e 
rotineiras e envolvem procedimentos 
predefinidos, de modo que não precisam 
ser tratadas como se fossem novas.

• Semi-estruturadas: Possuem 
características das duas anteriores. Nesse 
caso, apenas parte do problema tem uma 
resposta clara e conhecida.
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Gerência 

Sênior

Gerência de nível médio

Gerência operacional 

Equipes e funcionários

O processo de tomada de 
decisão

• Tomar decisões consiste em diferentes 
atividades:

1.Inteligência: consiste em descobrir, 
identificar e entender os problemas que 
estão ocorrendo na organização. Por que 
existe um problema, onde ele está e qual 
o seu defeito

2.Concepção: envolve a identificação e 
investigação das várias soluções 
possíveis para o problema 7

3. Implementação: envolve fazer a 
alternativa escolhida funcionar e 
continuar a monitorar em que medida ela 
está funcionando
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Qualidade das decisões

• A precisão é uma dimensão importante da 
qualidade: em geral, são consideradas 
melhores as decisões que refletem de 
maneira mais precisa os dados do mundo 
real.

• Velocidade é outra dimensão.
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Qualidade de decisão e processos de decisão

Dimensão da qualidade Descrição

Precisão A decisão reflete a realidade

Abrangência A decisão reflete uma consideração completa dos 
fatos e circunstâncias

Imparcialidade Reflete fielmente as preocupações e interesses 
das partes envolvidas

Velocidade (eficiência) É eficiente com respeito ao tempo e outros 
recursos, incluindo o tempo e recursos das partes 
afetadas,  tais como os clientes

Coerência Reflete um processo racional, que pode ser posto 
em palavras e explicado a outros

Obediência a um 
processo

A decisão é o resultado de um processo conhecido 
e os descontentes podem recorrer a uma 
autoridade superior
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Leitura e Discussão

• Texto página 301 – PLT

• A Procter & Gamble reestrutura sua 
cadeia de suprimentos.
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Questão para discussão

• Aplicando o conceito de pensamento 
sistêmico aplicado na resolução de 
problemas, analise e discuta alguns 
possíveis problemas e soluções para uma 
empresa de produção têxtil que vem 
enfrentando sérios problemas com a 
queda no faturamento.
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• Tendo somente esses dados em mãos, 
discuta com seu grupo possível causas 
para essa queda e quais soluções vocês 
poderiam propor.

• Elabore um relatório objetivo e entregue 
dentro das normas já especificadas.
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Contatos / Dúvidas
• E-mail para:

andre.belini@aedu.com

• Blog:

http://profandreluisbelini.wordpress.com/
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