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ATIVIDADES EM GRUPO

� Desenvolver essa atividade ao longo da aula de

hoje.

� Enviar por e-mail

� Seguir regras de padronização ABNT

� Servirá como parte da composição da nota de

trabalho.



ANALISANDO NOVAMENTE OS ITENS

ABAIXO....



E A VANTAGEM ESTRATÉGICA



VAMOS PENSAR EM INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA



DISCUTA AS QUESTÕES ABAIXO

1. Como o modelo das forças competitivas de

Porter ajuda as empresas a desenvolver

estratégias competitivas usando Sistemas de

Informações?

2. Como a cadeia de valor e os modelos de rede de

valor ajudam as empresas a identificar

oportunidades para aplicações estratégicas de

sistemas de informações?



DISCUTA AS QUESTÕES ABAIXO – CONT.

3. Como os S.I. ajudam as empresas a usar

sinergias, competências essenciais e estratégias

baseadas em rede para conquistar vantagem

competitiva?

4. Como competir em escala global e promover a

qualidade superior como vantagem competitiva?

5. Qual o papel da gestão de processos de negócios

no aumento da competitividade?



ATIVIDADE A SER ENTREGUE

� Como é do conhecimento de todos, a área de

Tecnologia de Informação, apesar de ser uma

área que cresce muito, também gera questões

importantes a serem analisadas, tais como, por

exemplo: a constante necessidade de

aprimoramento profissional, altos custos para

essas capacitações, necessidade constante de

inovações tecnológicas e gerenciais, entre tantos

outros desafios diários do profissional da área.



PENSANDO EM TUDO ISSO....

� Hoje, se você tivesse que desenvolver um novo

produto ou serviço para o mercado de T.I., quais

seriam suas ideias?

� Ainda há como inovar em T.I.?

� Dentre as possíveis ideias de produtos ou

serviços, escolha um e aponte os principais

argumentos para defender sua ideia, ou seja,

porque seu produto seria viável?



CONSIDERE COMO FATORES

IMPORTANTES:

� Aceitação de mercado

� Público alvo

� Preço

� Qualidade

� Ciclo de vida do produto

� Investimentos necessários

� Outros fatores que julgar relevante



FORMATO DE ENTREGA

� Relatório, desenvolvido em grupo de até 4

pessoas.

� Enviar para o e-mail:

prof.andre.luis.belini@gmail.com

� Arquivo no formato .docx ou .odt (não enviar .pdf)

� Assunto e-mail: Atividade SIG – 10/04/15



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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