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Aula 02 – A importância da Informação
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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. –

Stair/Reynolds
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Características de dados valiosos

Características Definições

Precisas Informações que não contém erros

Completas Contém todos os fatos importantes

Econômicas Equilíbrio entre o valor da informação e o custo para produzi-
la.

Flexíveis Podem ser usadas para diversos propósitos

Confiáveis A confiabilidade da informação depende da confiabilidade no 
método de coleta de dados (pesquisas ?)

Relevantes A informação deve ter significado para o tomador de decisões. 
Uma informação pode ser útil a uma pessoa, mas 
completamente desnecessária a outra

Simples Procurar pela simplicidade / não exagerar na complexidade 

Apresentadas no 
momento certo

As informações devem estar presentes no momento certo, do 
contrário, não servirão para mais nada
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Características de dados valiosos

Características Definições

Verificáveis Informações devem poder ser verificadas, checadas, 
para garantir que estejam corretas

Acessíveis Devem ser de fácil acesso aos usuários autorizados.

Seguras Devem ser protegidas contra o acesso de pessoas não 
autorizadas (dados sigilosos)
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O poder da informação
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O Analista de Sistemas
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Descrição Perfil Site Catho 



21/08/2013

5

9

A GM e o Sorvete de Baunilha

Carta de um cliente a GM:

• “Esta é a segunda vez que mando uma carta para vocês, e não os culpo por não

responderem. Eu posso parecer louco, mas o fato é que nós temos uma tradição

em nossa família, que é a de tomar sorvete depois do jantar. Repetimos esse

hábito todas as noites, variando apenas o tipo do sorvete, e eu sou o encarregado

de ir comprá-lo. Recentemente comprei um novo Pontiac e, desde então, minhas

idas à sorveteria se transformaram num problema. Sempre que eu compro

sorvete de baunilha, quando saio da loja para o carro, o carro não funciona, se

compro qualquer outro tipo de sorvete, o carro funciona normalmente. Os

senhores devem achar que eu estou realmente louco, mas não importa o quão

tola possa parecer minha reclamação. O fato é que estou muito irritado com meu

Pontiac”.
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E ai, o que fazer?????
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Atividade 1

• Reuniam-se em grupos de até 5 alunos e escrevam possíveis explicações para

esse fato.

• Analisem o fato de forma racional (embora seja bastante cômico)

• Qual seriam as possíveis ligações?

12

Atividade 2 (ficou pendente na aula passada)

1. Fazer a formação dos grupos (mínimo 3 e máximo 5 alunos)

2. O grupo será o mesmo que irá compor a ATPS

3. Visitar as instalações da faculdade. Dicas:

4. Identificar setores

4.1. Analisar o funcionamento desses setores

4.2. Esboçar um organograma da instituição (níveis hierárquicos)

4.3. Fazer uma breve descrição da instituição e seus setores

4.4. Estabelecer a ligação (sinergia) entre esses setores
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