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MATÉRIA: SIG

� Aula N°: 08

� Tema: Como melhorar a tomada de decisão 
e a gestão do conhecimento

� Tópico do Plano de Ensino: 09 e 10

� Metodologia:



OBJETIVOS DE ESTUDO

� Comparar diferentes tipos de decisão e descrever

o processo de tomada de decisão

� Avaliar como os sistemas de informação ajudam

pessoas que trabalham individualmente ou em

grupos a tomar decisões de maneira mais

eficiente

� Avaliar os benefícios empresariais de usar

técnicas inteligentes na tomada de decisão e na

gestão do conhecimento



OBJETIVOS DE ESTUDO

� Definir e descrever os tipos de sistemas usados

para gestão do conhecimento na empresa e

demonstrar como eles oferecem valor para as

empresas

� Definir e descrever os principais tipos de sistema

de trabalhadores do conhecimento e demonstrar

como eles oferecem valor às empresas



TIPOS DE DECISÕES



O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO



QUALIDADE DAS DECISÕES

� Precisão

� Abrangência

� Imparcialidade

� Velocidade (eficiência)

� Coerência

� Obediência a um processo



TECNOLOGIAS DE APOIO À DECISÃO

� Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)

� Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)

� Sistemas de Apoio ao Executivo (SAE)

� Sistemas de Apoio à Decisão em Grupo (SADG)

� Técnicas inteligentes



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

� Ajudam os gerentes a monitorar e a controlar o

negócio

� Produzem relatórios fixos, programados para

periodicidades definidas, como vendas mensais

ou anuais

� Algumas vezes destacam condições excepcionais

� Os relatórios geralmente estão disponíveis on-

line



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS



SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO

� Apoiam análise de problemas semiestruturados e

não estruturados

� Orientados por modelos

� Análise ‘se-então’

� Orientados por dados

� Processamento analítico on-line (OLAP)



COMPONENTES DO SAD

� Banco de dados SAD

� Sistema de software SAD

� Modelos

� Análise de sensibilidade

� Interface de usuário SAD



VISÃO GERAL DE UM SAD



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

GEOGRÁFICAS

� Ferramentas de visualização de dados ajudam os

usuários a perceber padrões e relações em grandes

quantidades de dados

� Sistemas de informações geográficas (geographic

information systems — GIS) são uma categoria de

SAD que analisa e exibe dados para planejamento e

tomada de decisões na forma de mapas digitalizados

� O GIS apóia decisões que requerem conhecimento

sobre a distribuição geográfica de pessoas ou de

outros recursos



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

GEOGRÁFICAS



SAD BASEADO NA WEB

� Interatividade e personalização

� Intensidade da informação

� Sistemas de apoio à decisão do cliente (SADC)

dão apoio ao processo de decisão de um cliente

existente ou potencial

� Mecanismos de busca, agentes inteligentes,

catálogos on-line, diretórios Web, grupos de

discussão, e-mail etc.



SISTEMA DE APOIO AO EXECUTIVO

� Dão aos executivos seniores um panorama do

desempenho geral de uma empresa

� Permitem que um executivo focalize rapidamente

detalhes de problemas e, depois, volte a uma

visão geral da empresa



SISTEMA DE APOIO AO EXECUTIVO



SAD EM GRUPO

� Sistemas interativo, baseados em computador,

para facilitar a resolução de problemas não

estruturados, por um conjunto de profissionais

que tomam decisões trabalhando juntos como um

grupo

� Usados em salas de conferência com hardware e

software especial

� Dão suporte a reuniões de um número maior de

participantes, com produtividade aumentada



VALOR EMPRESARIAL

� Inteligência Artificial (IA)

� Sistemas especialistas

� Base de conhecimento

� Mecanismo de inferência

� Engenheiro do conhecimento

� Raciocínio baseado em casos

� Sistemas de lógica difusa

� Redes neurais

� Algoritmos genéticos

� Agentes inteligentes



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



BASE DE CONHECIMENTO



SISTEMAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

� Gestão do conhecimento: processos desenvolvidos

em uma organização para criar, armazenar,

transferir e aplicar conhecimento



GESTÃO INTEGRADA DO CONHECIMENTO

� Sistemas de conhecimento estruturado

� Sistemas de conhecimento semi-estruturado

� Sistemas de rede de conhecimento

� Portais, ferramentas de colaboração e sistemas

de gestão do aprendizado



SISTEMA DE TRABALHADORES DO

CONHECIMENTO

� Requisitos dos sistemas de trabalhadores do

conhecimento

� Exemplos de sistemas de trabalhadores do

conhecimento

� Sistemas de projeto assistido por computador (CAD)

� Sistemas de realidade virtual

� Linguagem de modelagem da realidade virtual

(virtual reality modeling language — VRML)

� Estações de trabalho de investimento



REALIDADE VIRTUAL



SISTEMAS DE PROJETO ASSISTIDO POR

COMPUTADOR



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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