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APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

� Nome: André Luís Belini de Oliveira
Formação: 

� Bacharel em Sistemas de Informação
� MBA em Gestão Estratégica de Negócios
� Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior

Principais atividades profissionais já exercidas:

� Suporte Técnico
� Analista de Sistemas
� Gerente de Projetos
� Professor Ensino Fundamental
� Professor Ensino Técnico
� Professor Universitário (Graduação e Pós Graduação)
� Coordenador de Curso
� Consultor de T.I.



MATÉRIA: SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

GERENCIAIS

� Aula N°: 01
� Tema: Apresentação da Disciplina. Conceitos 
Fundamentais de Sistemas

� Tópico do Plano de Ensino: Apresentação da 
disciplina. Introdução aos Sistemas de 
Informação / Os sistemas de Informações 
empresariais na sua carreira

� Metodologia: Aula expositiva, vídeos, discussões 
em sala



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

� As avaliações serão feitas através de Trabalho em

Grupo, com apresentação final e Avaliação

Escrita.

� Média = (Trabalho * 0,40) + (Apresentação * 0,20)

+ (Avaliação * 0,40)



CONCEITO DE SISTEMAS

Um sistema é um conjunto de elementos ou

componentes que interagem para atingir objetivos.

Os elementos em si e as relações entre eles

determinam como funciona o sistema.



ESQUEMA CLÁSSICO DE UM SISTEMA

Dados
(Entradas)

Processo de transformação
(aplicação do conhecimento pela 

seleção, organização 

e manipulação de dados)

(Processamento)

Realimentação

Informação
(Saídas)



DADOS

� Dados são compostos por elementos básicos, como

o nome e a quantidade de horas trabalhadas em

uma semana de um funcionário, números de

peças em estoque ou pedidos. Dados representam

objetos reais.



INFORMAÇÃO

� A informação é um conjunto de fatos organizados

de modo a terem valor adicional além do valor

dos fatos propriamente ditos. Uma informação

depende das relações definidas entre os dados

existentes.



PROCESSOS

� A transformação de dados em informações é um

processo ou conjunto de tarefas logicamente

relacionadas, desenvolvidas para atingir um

resultado definido.



CONHECIMENTO

� Conhecimento é a consciência e o entendimento

de um conjunto de informações e formas de torná-

las úteis para apoiar uma tarefa específica ou

tomar uma decisão.



CONCEITO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

� É um conjunto de componentes inter-relacionados

que coletam, manipulam e disseminam dados e

informações para proporcionar um mecanismo de

realimentação para atingir um objetivo



DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO



PIRÂMIDE GERENCIAL



AULA 02

Os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) 

e sua Carreia



SIG X TRANSFORMAÇÕES EM NEGÓCIOS

� Em 2013, foram abertas mais contas de telefone

celular do que foram instalados telefones fixos

A propaganda na Internet continua a crescer

mais de 30% ao ano

� Novas leis exigem que as empresas armazenem

mais dados por períodos mais longos

� As mudanças nos negócios resultam em

mudanças nas funções e nas carreiras



DADOS ESTATÍSTICOS
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OBJETIVOS EMPRESARIAS DOS SIGS

� Excelência operacional

� Novos produtos, serviços e modelos de negócios

� Relacionamento mais estreito com clientes e

fornecedores

� Melhor tomada de decisão

� Vantagem competitiva

� Sobrevivência



EXCELÊNCIA OPERACIONAL

� Resultados melhorados com maior lucratividade

� Sistemas e tecnologias da informação ajudam a

alcançar altos níveis de eficiência e produtividade

� Wal-Mart é o campeão em combinar sistemas de

informação e melhores práticas empresariais para

alcançar eficiência operacional — e 285 bilhões de

dólares em vendas em 2005

� Wal-Mart é a loja mais eficiente do mundo em

resultado de vínculos digitais entre seus fornecedores

e lojas



NOVOS PRODUTOS, SERVIÇOS E

MODELO DE NEGÓCIOS

� Os sistemas e as tecnologias de informação permitem

que as empresas criem novos produtos, serviços e

modelos de negócio

� Um modelo de negócios inclui como uma empresa

produz, entrega e vende seus produtos e serviços

� A indústria de música testemunhou mudanças

drásticas nos modelos de negócio nos anos recentes

� A Apple tem sido muito bem-sucedida em introduzir

novos produtos e adotar um novo modelo de negócio



RELACIONAMENTO MAIS PRÓXIMO

ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES

� Clientes bem atendidos são clientes fiéis, que

comprarão mais

� Relacionamentos mais estreitos com fornecedores

resultam em custos mais baixos



MELHORIA NA TOMADA DE DECISÃO

� O resultado final de uma empresa pode ser

comprometido por gerentes sobrecarregados de

dados inoportunos ou inúteis, o que os obriga a

trabalhar com suposições

� Dados em tempo real melhoram a capacidade de

os gerentes tomarem decisões



VANTAGEM COMPETITIVA

� Alcançar os objetivos empresariais mencionados

previamente em geral leva a vantagem

competitiva

� Vantagens sobre os concorrentes incluem cobrar

menos por produtos superiores, melhor

desempenho e melhor resposta a clientes e

fornecedores



DIMENSÕES DE UM S.I.



ABORDAGEM NA RESOLUÇÃO DE

PROBLEMAS

� Poucos problemas empresariais são simples ou

fáceis de compreender

� Muitos problemas empresariais envolvem um

conjunto de fatores que podem ser categorizados

como organizacionais, tecnológicos e humanos



MODELO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

� Identificação do problema

� Propostas de solução

� Escolha

� Implementação

� A resolução de problemas é um processo, não um

evento



MODELO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



PAPEL DO SENSO CRÍTICO

� Manter uma postura questionadora e adiar o

julgamento

� Ter consciência das diferentes perspectivas

� Testar as alternativas e deixar que a experiência

dite as regras

� Ter consciência dos limites organizacionais e

humanos



PAPEL DO SENSO CRÍTICO



PROBLEMAS, SOLUÇÕES E OBJETIVOS

� Quando as empresas não conseguem atingir seus

objetivos empresariais, eles se transformam em

desafios

� Os sistemas de informação frequentemente

apresentam soluções para esses desafios



S.I. E CARREIRA EM NEGÓCIOS

� O sucesso no mercado de trabalho atual exige um

amplo conjunto de habilidades

� Os candidatos a empregos devem ter habilidades

de resolução de problemas tanto quanto

habilidades técnicas para que possam

desempenhar tarefas específicas



COMPETÊNCIAS E HABILIDADES



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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