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 APOSTILA DO CURSO 

     Curso: Técnico em Administração Módulo: 3     Componente curricular: SIG - Sistemas de Informações Gerenciais  Professor: Ricardo Lucas       
Bases Tecnológicas  
1. Informações Gerenciais. 2. Tipos e usos das informações. 3. Tratamento das informações x atividades afins. 
4. Sistemas de informações de suporte às decisões empresariais. 5. Sistemas especialistas. 
6. Sistemas de informação e processos sistêmicos. 7. Configuração organizacional e sistemas de informação. 8. Tópicos em gerenciamento dos sistemas: integração, segurança, 
controle.  9. Aplicativos informatizados de processamento de textos, planilhas eletrônicas e bancos de dados.  
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 1. INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
 
 Conceitos de Sistema   "As informações e o conhecimento compõem um recurso estratégico essencial para o sucesso da adaptação da empresa em um ambiente de concorrência".    "A informação e o conhecimento devem ser utilizados como uma vantagem concorrencial, ensinando os homens a gerarem a informação e o conhecimento, integrando mais e mais informações e conhecimentos nos produtos, nos serviços e nas decisões".    ”É um conjunto de elementos independentes em interação, com vistas a 
atingir um objetivo”.    “A ênfase de combinar os resultados da análise em um todo é uma 
característica interessante e útil dos sistemas’”    
 Conceitos de Informação   Para se tornar um profissional eficiente na área de sistema de informação, deve-se entender que a informação é um dos recursos mais valiosos e importantes de uma organização. Esse termo, contudo, é frequentemente confundido com dados.    
 Dados    
Dados consistem em fatos não trabalhados como nome de um empregado, a quantidade de horas semanais trabalhadas por ele o número de peças em estoque ou de pedidos de vendas.  
Quando esses fatos estão organizados ou ordenados de uma maneira significativa, eles se tornam uma informação.  Dados representam as cosas do mundo real, ou seja, fatos não 
trabalhados, que têm pouco valor além de sua existência.    
 Informação    É preciso entender que a informação é um dos recursos mais importantes e valiosos de uma empresa. Este termo, no entanto, é frequentemente confundido com o termo dados. Entretanto, a informação deve ser:  



SIG - Sistemas de Informações Gerenciais – Prof. Ricardo Lucas 3 
 
  
• Clara: apresentar o fato com clareza, não o mascarando entre os fatos acessórios.   
• Precisa: a informação dever ser um alto padrão de precisão e nunca apresentar termos como: “por volta de...”, “cerca de...”, “aproximadamente...”.  
 
• Rápida: chegar ao ponto de decisão em tempo hábil para que tenha efeito na referida decisão. Uma informação pode ser muito clara e precisa, mas se chegar atrasada ao momento da tomada de decisão, já perdeu a razão de ser.   
• Dirigida: a quem tenha necessidade dela e que irá decidir com base nessa informação.    A informação é uma coleção de fatos organizados de modo que adquirem um valor adicional além do valor dos próprios fatos. Por exemplo, um gerente em particular poderia entender que o total de vendas mensais está mais adequado a seu objetivo, do que o número de vendas de cada 
representante individual.    Conhecimento  
  A transformação de dados em informação é um processo ou uma série 
de tarefas logicamente relacionadas, executadas para atingir um resultado definido. O processo de definição das relações entre dados requer conhecimento. Conhecimento são as regras, diretrizes, 
procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular os dados, com a finalidade de torná-los úteis para uma tarefa específica, construindo o que se denomina base de conhecimento.   O conhecimento, por sua vez, representa a percepção e a compreensão de um conjunto de informações e como estas informações podem se úteis para uma tarefa específica.    O Valor da Informação    O valor da informação está diretamente ligado ao modo com que esta 
auxilia os tomadores de decisão a alcançar as metas de sua organização. Por exemplo o valor da informação pode ser medida no 
tempo exigido para tomar uma decisão ou no aumento dos lucros da empresa. Como exemplo, podemos citar um novo produto que atende as exigências do mercado ou um novo sistema que exija investimento, mas 
que aumente o lucro da empresa.  
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 Sistema    O conceito principal desta disciplina são os sistemas. Um sistema é um conjunto de elementos ou componentes que interagem para se atingir metas ou objetivos. Basicamente, um sistema possui os seguintes componentes conforme figura 1:  

  Entrada: envolve captação e reunião de elementos que entram no sistema para serem processados. Por exemplo, matéria-prima, energia, dados e esforço humano devem ser organizados para a próxima etapa que é o processamento.    Processamento: envolve processos de transformação que converte insumo (entrada) em produto. Entre os exemplos se encontram um processo industrial, controle de estoque, respiração humana ou cálculos matemáticos.    Saída: envolve a transferência de elementos produzidos por um 
processo de transformação até o seu destino final. Produtos acabados, serviços, informações gerenciais devem ser transmitidos a seus usuários.    
 Exemplos de sistema    
Um sistema de produção recebe matérias-primas como entrada e produz bens acabados como saída.  Um sistema de informação também é um sistema que recebe recursos (dados) como entrada e os processa em produtos (informação) como saída.   O conceito de sistema se torna ainda mais útil pela inclusão de mais um componente: feedback ou realimentação. A incorporação desse componente a um sistema, faz com que este seja chamado de cibernético, ou seja, um sistema auto monitorado, auto-regulado.    
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 Feedback ou realimentação: é uma saída usada para fazer ajustes ou 
modificações nas atividades de entrada ou processamento. Assim, erros ou problemas podem fazer com que dados de entrada sejam corrigidos ou que um processo seja modificado.  
  Exemplo de sistema automonitorado: Atividades de controle em uma empresa  
  Os computadores, por exemplo, podem monitorar e controlar processos de produção, os procedimentos contábeis ajudam a controlar os procedimentos financeiros, monitores de entrada de dados fornecem controle das atividades de entrada de dados e as cotas e gratificações de vendas tentam controlar o desempenho das vendas.    Exemplo de Sistemas    1. Automóvel  
• Motor  
• Carroceria  
• Suspensão  
  2. Corpo Humano  
• Aparelho Respiratório  
• Aparelho Digestivo  
• Sistema Nervoso  
• Sistema Glandular    3. Time de Futebol  
• Diretoria  
• Associados/Torcedores  
• Comissão Técnica  
• Jogadores    Ciclo de Vida de um Sistema   O Ciclo de vida de um sistema é composto de três partes:   
• Criação  
• Evolução  
• Decadência   
A criação é a fase em que o sistema é desenvolvido; onde, em função dos objetivos propostos, estudam-se os elementos que irão compor o sistema, ou seja, as suas partes. Os subsistemas são então 
desenvolvidos, testados individualmente e em conjunto e, desde que 
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atendam aos objetivos preestabelecidos, o sistema é implantado.  
 A evolução é a etapa onde o sistema sofre uma manutenção para que consiga acompanhar as necessidades do meio ambiente que o cerca e 
que também evolui. Emprega-se pois, novas técnicas, agregam-se novos módulos, implementam-se novas rotinas, enfim, “remenda-se” o sistema de todos os modos possíveis para que ele continue atendendo aos 
objetivos.   Em determinado momento, as necessidades do meio ambiente evoluíram tanto e requerem mais e mais dos sistemas, para alcançar seus objetivos, que ele já não suporta mais as alterações necessárias; sua tecnologia e seus métodos não acompanham mais as tendências do meio externo ao sistema, e é nesse momento que se depara com a fase de decadência.   Obviamente que os responsáveis pelo sistema devem fazer de tudo para retardar a chegada a esse ponto e, ao mesmo tempo, estarem atentos para prever com certa antecedência esse evento e já começarem a criação de outro sistema para substituir este, quando de sua entrada em 
decadência.   Estes ciclos sucedem-se continuamente e, independente do sistema 
pode-se comprovar esta realidade. Há sempre uma criação, depois uma evolução e, a seguir uma decadência.  
  

    Classificação dos Sistemas  
  Os sistemas podem ser classificados dentro de inúmeras visões. Eles podem ser simples ou complexos, abertos ou fechados, estáveis ou 
dinâmicos, adaptáveis ou não adaptáveis, permanentes ou temporários.   
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 Simples x Complexo  
  Um sistema simples é o que possui poucos elementos ou componentes e a relação entre os componentes ou elementos não é complicada e 
direta.   Um sistema complexo, por outro lado, possui muitos elementos que 
são altamente relacionados e interconectados. Na realidade, a maioria dos sistemas se situa num estágio contínuo entre simples e complexo.   Em outras palavras, Os sistemas são compostos de diversos elementos (partes) e relações. Um sistema será tão mais complexo quanto maior for a quantidade de elementos que o compõem ou a quantidade e complexidade das suas relações. Um carrinho-de-mão possui um conjunto pequeno de componentes e também uma pequena quantidade de conexões entre estes componentes. É um sistema simples quando comparado a um caminhão, pois este possui milhares de componentes (peças) e inúmeras conexões entre elas.   A avaliação de simples X complexo é sempre relativa a algum 
referencial. Por exemplo, o caminhão é complexo quando comparado a um carrinho de mão, contudo pode ser considerado um sistema simples quando comparado à nave Columbia.  
 Um time de futebol, tem apenas 11 jogadores, mas pode ser 
considerado um sistema complexo quando comparado a um batalhão com 100 soldados em marcha. Afinal as relações entre os jogadores são em muito maior número e complexidade que as relações existentes 
entre os soldados.    
 Aberto x Fechado    Um sistema aberto interage com seu ambiente. Em outras palavras, há um fluxo de entradas e saídas por todos os limites do sistema. Todos os organismos vivos, animais e plantas são sistemas abertos, porque tem 
alto grau de interação com o ambiente. Todas as empresas são sistemas abertos. Matérias-primas e entradas fluem para dentro do sistema (empresas). Depois essas matérias são processadas, os bens e serviços 
(saídas) fluem de volta para o ambiente, para clientes e compradores.   
Um sistema fechado é o oposto do aberto. Não há qualquer interação com o ambiente. Por isso, existem pouquíssimos sistemas fechados. Geralmente, investiga-se grau que um sistema é fechado, pois alguns 
sistemas têm mais interação com o ambiente que outros.  
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Um sistema fechado é aquele na qual o sistema não possui nenhuma interação com o meio que o cerca. Ao contrário, um sistema aberto é um sistema que possui interações com o ambiente.  
  

  
 Na realidade não existe um sistema completamente fechado. Sempre há interações com o ambiente. Um exemplo de sistema fechado seria um tubo de ensaio onde colocamos ingredientes para uma reação química e desejamos medir/pesar os componentes gerados. É um sistema muito fechado, mas, na abertura superior há contato com o exterior que permite interações, os ingredientes recebem calor e luz vindos do exterior, etc   O conceito de sistema fechado é muito usado teoricamente para simplificar o entendimento dos sistemas. Por exemplo, ao estudarmos o movimento de objetos é costume ignorar interações dos objetos com o meio. Frases do tipo: "considere um objeto em movimento sem atrito" simplificam nosso estudo, mas obviamente não existe movimento sem atrito (nem no espaço) e também nunca podemos esquecer que todos os corpos sofrem ação da gravidade (mas para o estudo do movimento, costumamos deliberadamente esquecer isto). Uma empresa é um sistema aberto por excelência. Sempre possui inúmeras interações com o ambiente: clientes, fornecedores, fisco, etc.    Estável x Dinâmico    Um sistema estável é aquele em que as mudanças no ambiente resultam 
em pouca ou nenhuma mudança no sistema.    
Um sistema dinâmico é o que sofre mudanças rápidas e constantes devido a mudanças no seu ambiente.    
Sistemas estáveis são sistemas nos quais as mudanças externas se refletem pouco no próprio sistema. Uma máquina registradora mecânica 
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(daquelas antigas) é um exemplo de sistema estável: reparem que podia 
ser usadas em diversos ambientes, lojas, açougues, supermercados, grandes magazines e não necessitava de nenhuma modificação interna. Já a produção de sabão em pó, que tradicionalmente poderia ser 
considerado um sistema estável, hoje, em função da concorrência e do público, requer que seja um sistema de produção dinâmico. Existe sabão em pó para cores, multiuso, para roupas brancas, para máquinas de 
lavar, etc.   Note que o conceito "estável X dinâmico" é subjetivo e requer que se faça uma justificativa do motivo de sua classificação em um ou outro tipo.     Adaptáveis x Não-adaptáveis    Os conceitos sobre adaptáveis ou não adaptáveis estão relacionados à estabilidade e a dinâmica. Um sistema adaptável é o que responde ao ambiente mutável. Em outras palavras, é o que monitora o ambiente e recebe modificações em resposta a mudança do ambiente. Um sistema 
não-adaptável é o que não muda com o ambiente mutável.    O conceito de adaptabilidade está ligado à resposta dada pelo sistema às 
mudanças que ocorrem no ambiente em que está inserido. Um camaleão (é um sistema, certo?) é bastante adaptável às cores do ambiente em 
que vive, mas por outro lado não se adapta bem a mudanças climáticas (não pode viver em regiões muito frias, por exemplo).    
Uma empresa que vendesse chapéus e luvas, teria desaparecido se não tivesse se adaptado às mudanças que ocorreram na moda.  Como regra geral, grandes empresas têm muito mais dificuldade em se adaptar, a mudanças no ambiente, do que as pequenas empresas. As pequenas empresas são muito mais ágeis em perceber as mudanças e fazer adaptações para responder melhor a exigências de mercado.    
 Permanente x Temporário    O sistema permanente é o que existe ou existirá por um longo período 
de tempo, geralmente 10 anos ou mais.    
O sistema temporário é o que existirá por um curto espaço de tempo. Alguns negócios e investimentos são feitos para serem temporários.      
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 Classificação de empresas pelo tipo de sistema  
  A maioria das empresas pode ser descritas usando-se o esquema de classificação de sistema acima discutido.  
  Uma empresa de zeladoria responsável pela limpeza de escritórios após o horário de trabalho representa melhor um sistema simples e estável, 
porque existe uma necessidade constante e bastante estável dos seus serviços. Uma empresa que fabrica computadores, porém, é tipicamente complexa e dinâmica, porque opera em um ambiente mutável. Se a empresa é não adaptável, ela pode não sobreviver por muito tempo.    Modelando um sistema    O mundo real é complexo e dinâmico. Por isso, usamos modelos no lugar de sistemas reais. Um modelo é uma abstração da realidade ou uma simulação do que é a realidade.    Há inúmeros tipos diferentes de modelos os principais estão listados a seguir.  
    Modelo Narrativo  
  Um modelo narrativo, como o próprio nome já diz, se baseia em 
palavras. As descrições da realidade, tanto verbais quanto escritas, são consideradas modelos narrativos. Em uma organização, relatórios, documentos e conversações referentes a um sistema são todos 
narrativas importantes. Os exemplos incluem, um vendedor fazendo uma descrição verbal de um produto concorrente para um gerente de vendas, um relatório escrito descrevendo a função de uma nova máquina industrial, um operário descrevendo suas operações de rotina.    Modelo Físico    Um modelo físico é a representação tangível da realidade. Muitos modelos físicos são construídos por computador. Exemplos: modelo em escala de um novo shopping, protótipo de um novo produto resultado do trabalho de pesquisa do departamento de marketing. Prototipação das telas e relatórios de um sistema gerencial.    Modelo Esquemático    Um modelo esquemático é uma representação gráfica da realidade. 
Gráficos, mapas, figuras, diagramas, ilustrações e fotografias são tipos 
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de modelos esquemáticos. Os modelos esquemáticos são usados em 
grande parte no desenvolvimento de programas e sistemas de computador. Fluxogramas de programas mostram como os programas podem ser desenvolvidos. Diagramas de fluxo de dados são usados para 
mostrar como dados fluem através da organização. Gráficos que mostram projeções orçamentais e financeiras, diagramas de fiação elétrica e gráficos que mostram quando certas tarefas ou atividades 
devem ser completadas para permanecerem dentro do prazo de um projeto são exemplos de modelos esquemáticos usados na área de negócios.    Modelo Matemático    Um modelo matemático é uma representação aritmética da realidade. Estes modelos são utilizados em todas as áreas de negócios. Por exemplo, o modelo matemático a seguir poderia ser desenvolvido para determinar o custo total do projeto:    CT = (V) (X) + CF    
onde:    CT = custo total  
V = custo variável por unidade  X = número de unidades produzidas  
CF = custo fixo    Ao desenvolver qualquer modelo, é importante que seja o mais preciso 
possível. Um modelo impreciso geralmente levará a uma solução imprecisa do problema. No modelo matemático anterior, considera-se que tanto o custo variável por unidade quanto o custo fixo estão medidos com precisão.     O Que é um Sistema de Informação?    Um sistema de informação é um tipo especializado de sistema, podendo ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir a informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e 
organizações.    Os sistemas de informação contêm informações sobre pessoas, lugares e 
coisas interesse, no ambiente, ao redor e dentro da própria organização.  
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Seu objetivo é gerar informações para a tomada de decisões.    Seguindo a definição da teoria dos sistemas, um sistema de informação 
também é composto de elementos que coletam (entrada), manipulam e armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e fornecem o mecanismo de feedback.  
  Porque os sistemas de informação são importantes    Isto é o mesmo que perguntar por que alguém deve estudar contabilidade, finanças, administração operacional, marketing, administração de recursos humanos ou qualquer grande função organizacional. Sistemas e tecnologias de informação se tornaram um componente vital ao sucesso de empresas e organizações. Por isso, eles constituem um campo de estudo essencial em administração e gerenciamento de empresas. É por isso que a maioria dos altos executivos precisa frequentar um curso de sistemas de informação. Considerando que você provavelmente pretende ser gerente, empresário ou profissional de negócios, é tão importante possuir uma compreensão 
básica de sistemas de informação como entender qualquer outra área funcional nos negócios.    A tecnologia de informação está redefinindo os fundamentos dos negócios  
  E, para atender adequadamente a proposta de um sistema de informação precisamos:  
  • Entender a finalidade do sistema;  • Compreender quais são as suas partes;  • Entender como se relacionam entre si;  • Buscar, consultar vários usuários para poder ter uma visão sem vícios de ênfase que ocorreria se consultássemos apenas um usuário;  • Definir qual é exatamente a “abrangência” do sistema.   Sistemas de Informação manuais x computadorizados    Muitos sistemas de informação começaram com sistemas manuais e se transformam em computadorizados. Podemos citar como exemplo: as mercearias.  
  Inicialmente, as mercearias utilizavam os sistemas de informação manual para realizar as suas atividades. O cliente solicitava os produtos 
e o balconista verificava o preço em uma tabela de preços e realizava a 
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cobrança com cálculos realizados manualmente ou com uma máquina de 
calcular manual. O dinheiro era guardado em uma gaveta caixa.    Atualmente, a maioria das mercearias e supermercados utiliza um 
sistema de informação baseado em computador. A entrada do sistema é automatizada. Um scanner lê o código de barras e apresentam o produto e o preço em caixa registradora computadorizada. O pagamento, além 
de dinheiro e cheques, pode ser efetuado com cartão de crédito e cheque eletrônico. Todos os equipamentos estão conectados em redes e as informações podem ser armazenadas e gerenciadas através de um sistema gestor.    Como podemos analisar acima, um sistema de informação manual não é prático e sujeito a erros, o que o torna ineficiente. Portanto, o foco do nosso estudo será em sistemas de informação baseado em computadores e em outras modalidades de tecnologia de informação (TI).    
 Recursos e Tecnologias dos Sistemas de Informação  
  O sistema de informação computadorizados (SIC) é composto pelo hardware, software, banco de dados, telecomunicações, pessoas e 
procedimentos, que estão configurados para coletar manipular, armazenar e processar dados em informação (figura 5). A seguir vamos discutir cada um dos componentes do sistema de informação.    Recursos de Hardware: consiste no equipamento do computador usado para executar as atividades de entrada, processamento e saída. Os dispositivos de entrada incluem o teclado, os dispositivos de scanners automático, equipamento caracteres em tinta magnética e muitos outros dispositivos. Os dispositivos de processamento incluem unidade central de processamento, memória e armazenagem. Há muitos dispositivos de saída, incluindo as impressoras e os monitores de computadores, os quais apresentam as telas do sistema.    Recursos de Software: consistem nos programas e nas instruções dadas ao computador e ao usuário. Esses programas e instruções permitem ao computador processar folhas de pagamento, enviar faturas 
aos clientes e fornecer aos administradores, informações para aumentar os lucros, reduzir os custos e proporcionar um serviço melhor ao cliente.  
 Recursos de Armazenamento: é uma coleção organizada de fatos e informações. O banco de dados de uma empresa pode conter fatos e 
informações sobre clientes, empregados, estoque, informações sobre 
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vendas de concorrentes. Banco de dados é uma das partes mais valiosas 
e importantes de um sistema de informação baseado em computador.    Recursos de rede e internet: permitem às empresas ligar os 
computadores em verdadeiras redes de trabalho. As redes podem conectar computadores e equipamentos de computadores em um prédio, num país inteiro ou no mundo. A internet é a maior rede de 
computadores do mundo, na verdade consiste em milhares de redes interconectadas, trocando informação livremente. A tecnologia usada para criar a Internet vem sendo aplicada dentro das empresas e organizações, gerando o que se denomina uma intranet, onde as pessoas de uma organização trocam informações e trabalham em projetos.    Recursos Humanos: elemento mais importante na maior parte dos sistemas de informação baseado em computador. Os profissionais de sistemas de informação incluem todas as pessoas que gerenciam, executam, programam e mantêm o sistema do computador. Os usuários são administradores, tomadores de decisões, empregados e outros que utilizam o computador em seu benefício. Alguns usuários de computador 
também são profissionais de SI.    Procedimentos: incluem as estratégias, políticas, métodos e regras 
usadas pelo homem para operar o SIC. Por exemplo, alguns procedimentos descrevem quando cada programa deve ser rodado ou 
executado. Outros procedimentos descrevem quem pode ter acesso a certas informações em um banco de dados.Há ainda, outros procedimentos que descrevem o que deve ser feito em caso de um 
desastre, incêndio ou outro acontecimento que impossibilite o uso do SIC.    Tipos de Sistemas de Informação    Em termos conceituais, os sistemas de informação no mundo real podem ser classificados de maneiras diferentes. Vários tipos de sistemas de informação, por exemplo, podem ser classificados conceitualmente ora como operações ora como sistema de informação gerencial. A figura 5 ilustra esta classificação conceitual dos sistemas de informação. Eles são classificados dessa maneira para destacar os papéis principais que cada um desempenha nas operações e administração de um negócio.    
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  Sistemas de Apoio às Operações  
  Existem três tipos principais de sistemas de apoia às operações:    1. Sistemas de Processamento de Transações    O objetivo de muitos desses primeiros sistemas era reduzir custos. Isto era feito pela automatização de muitas rotinas, sistemas empresariais de trabalho intenso. Um dos primeiros sistemas empresariais a ser computadorizado foi o sistema de folha de pagamento. Os primeiros sistemas de folha de pagamento eram capazes de produzir cheques de pagamento para empregados, juntamente com importantes relatórios sobre o empregado. Simultaneamente, outros processos de rotina, inclusive faturamento aos clientes e controle de estoque, também estavam sendo computadorizados. Como esses sistemas tratavam e processavam transações, eles foram chamados de sistema de processamento de transações.  
 2. Sistemas de Controle de Processos    
Monitoram e controlam processos físicos. Uma refinaria de petróleo, por exemplo, utiliza sensores eletrônicos conectados a computadores para 
monitorar continuamente os processos físicos e fazer reajustes (em tempo real) que controlam o processo de refino.    3. Sistemas Colaborativos    Aumentam as comunicações e a produtividade de equipes e grupos de trabalho. A equipe de projetos, por exemplo, podem usar o correio eletrônico e videoconferência para realizar reuniões eletrônicas e coordenar as suas atividades.  
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  Sistemas de Apoio Gerencial    Existem três tipos principais de Sistemas de Apoio Gerencial:  
  1. Sistemas de Informação Gerencial    
 Começaram a ser desenvolvidos na década de 60 e são caracterizados pelo uso de sistemas de informação para produzir relatórios gerenciais. Estes relatórios ajudam administradores a executar suas obrigações. Por exemplo, um relatório resumido dos custos totais de folha de pagamento poderia ajudar um gerente de contabilidade a prever futuros custos com folha de pagamento. Esse mesmo relatório pode ser útil para o gerente de produção para ajudar a monitorar e controlar os custos do trabalho e das tarefas. Outros relatórios poderiam ser usados para ajudar administradores de diferentes departamentos a controlar o crédito dos clientes, pagamentos a fornecedores, desempenho dos representantes de vendas, níveis de estoque, etc.   Um Sistema de Informação Gerencial (SIG) abrange uma coleção 
organizada de pessoas, procedimentos, software, banco de dados e dispositivos que fornecem informação rotineira aos gerentes e aos tomadores de decisão. O foco de um SIG é a eficiência operacional.  
  2. Sistema de Apoio a Decisão  
  Nas décadas de 70 e 80, grandes aperfeiçoamentos na tecnologia resultaram em sistemas de informação que custavam menos e eram 
mais poderosos. Pessoas de todos os níveis da empresa passaram a utilizar microcomputadores para fazer uma variedade de tarefas; elas não dependiam mais de um setor de sistema de informação para realizar as suas atividades. Durante esse período foi reconhecido que sistemas de informação baseado em computadores poderiam dar apoio adicional de tomada de decisão.   Os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) vão além da emissão de relatórios, fornecendo alternativas para auxiliar na decisão final de gerentes e administradores.   Um SSD é uma coleção organizada de pessoas, procedimentos, software, banco de dados e dispositivos usados para dar suporte a um problema 
específico na tomada de decisão.   O foco de um SSD incide sobre a eficácia da tomada de decisão. 
Enquanto um Sistema de Informação Gerencial (SIG) ajuda a 
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organização a fazer as coisas certas, um SSD ajuda o gerente a fazer a 
coisa certa, naquele momento.  Os SSD são usados aonde o problema é complexo e a informação necessária para melhor decisão é difícil de se obter e de se usar.  
  3. Sistema de Informação Executiva    
Fornecem informações críticas em quadros de fácil visualização para uma multiplicidade de gerentes. Os altos executivos, por exemplo, podem utilizar terminais acionados por toque para visualizarem instantaneamente textos e gráficos que destacam áreas fundamentais de desempenho organizacional e competitivo.   Outros tipos de Sistemas de Informação    Outras categorias de sistemas de informação podem apoiar operações, administração ou aplicações estratégicas. As principais categorias são:    Inteligência Artificial e Sistemas Especialistas: as organizações frequentemente usam sistemas baseados na noção da Inteligência 
Artificial (IA), na qual um sistema de computador toma as características da inteligência humana. A IA inclui vários subcampos e os sistemas especialistas são um deles. Um sistema especialista (ES – Expert 
System) é um sistema de informação baseado em conhecimento que pode fazer sugestões e chegar a conclusões de modo bem semelhante 
ao de um profissional especialista. Cada vez mais empresas estão usando estes tipos de sistemas para resolverem problemas complexos e auxiliarem nas decisões difíceis.  
  Sistemas de Informação Estratégica: aplicam a tecnologia de informação aos produtos, serviços ou processos de negócios de uma empresa para ajudá-la a obter uma vantagem estratégica sobre seus concorrentes.    Identificando os Sistemas de Informação    Para identificar um sistema de informação você deve analisar:    As pessoas, os recursos de hardware, software, redes e dados que o sistema utiliza;  Os tipos de produtos de informação que eles produzem;  
O modo como os sistemas executam as atividades de entrada, processamento, saída, armazenamento e controle;  Como o sistema de informação apóia a tomada de decisão gerencial ou a 
busca de vantagem competitiva da empresa.  
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 Exercício de solução de problemas    1) Procure em várias revistas de negócios (Business Week, Exame, Info, 
B2Bmagazine, ITWEB... um artigo recente que discuta o uso da tecnologia de informação para fornecer benefícios empresariais significativos a uma organização.  
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 2. Competitividade Empresarial  
  Introdução    
Para permanecerem competitivas, as organizações precisam, ocasionalmente, alterar profundamente o modo como fazem negócios. Em outras palavras, elas precisam mudar as atividades e tarefas ou 
processos, com o objetivo de alcançar suas metas. Alguns dos procedimentos que atendem esta necessidade são reengenharia, melhoria contínua, gestão de qualidade total e terceirização e enxugamento.    Reengenharia    Também é denominada redesenho de processos, envolve a readequação dos processos empresariais, estruturas organizacionais, sistemas de informação e valores da organização objetivando uma guinada nos resultados dos negócios. A reengenharia ode reduzir o tempo de entrega de produtos, aumentar a qualidade do produto e do serviço, aumentar a satisfação do cliente e elevar o faturamento e a lucratividade.  
 Um processo empresarial inclui várias atividades – tanto internas (como planejamento) quanto externas (como tomada de ação) – que são 
executadas para transformar entradas em saídas. Elas definem o modo como se realiza o trabalho.  
 Modificar a forma de trabalho das pessoas pode encontrar não só uma rígida resistência, bem como várias dificuldades em manter a mudança, 
demandando, em decorrência, alterações nos valores da organização e em seus empregados.    Exemplo: pedido de clientes em sistemas computacionais X sistemas de informação; Adequar vendas para atender clientes via internet; Empresa de Assistência Médica e efeitos colaterais dos medicamentos.    Melhoria Contínua    A ideia de melhoria contínua envolve a constante busca por melhorias dos processos empresariais, de modo a agregar valor aos produtos e serviços. Isso, por sua vez, aumenta à satisfação a lealdade do cliente e assegura uma lucratividade de longo prazo. As empresas de manufatura 
fazem contínuas mudanças e melhorias em seus produtos. Empresas de serviço de entrega de produtos ou correspondência, regularmente identificam diferentes modos para atender de forma mais rápida e mais 
eficaz os clientes. Com isto, aumentam a lealdade do cliente, minimizam 
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a chance de insatisfação e reduzem a oportunidade de invasão da 
concorrência.   O comprometimento organizacional com as metas, como, por exemplo, a 
melhoria contínua, pode ser sustentado pelo uso estratégico dos sistemas de informação. A melhoria contínua envolve o constante aperfeiçoamento de produtos e serviços com vistas a permanecerem 
competitivos e manter uma base forte de clientes. Com estes procedimentos as empresas podem aumentar a qualidade dos seus produtos e serviços. Produtos com baixa qualidade normalmente conduzem empresas outrora líderes em retardatárias, com menores lucros e reduzida participação de mercado; algumas até já foram banidas do negócio em função de uma nítida ausência de qualidade. Sem dúvida a qualidade continuará a ser um importante fator para a lucratividade e para a sobrevivência.   Comparação entre Reengenharia e Melhoria Contínua   
Reengenharia do Processo Empresarial  Melhoria Contínua  
Ação forte, tomada para resolver 
problemas sérios.  

Ação rotineira toma para fazer 
pequenas melhorias  

Ação de cima para baixo, dirigida por gerentes executivos.  Ação dirigida por trabalhadores  
Escopo amplo, atinge toda a 
organização  

Escopo estreito focaliza a tarefa de 
uma área determinada.  

A meta é alcançar uma grande guinada  A meta é contínua, melhorias graduais  
Frequentemente conduzida por 
pessoas de fora da organização  

Geralmente conduzida por 
trabalhadores próximos aos negócios  

Sistema de informação é essencial 
para a solução  

Sistema de informação fornece 
dados para orientar a equipe de melhoria.  

 
 Gestão de Qualidade Total (GQT)    
A definição do termo qualidade evoluiu ao longo dos anos. Nos primeiros anos de controle de qualidade, as empresas estavam preocupadas com o cumprimento das especificações de projetos – ou seja, em conformidade com os padrões. Se o desempenho de um produto estava de acordo com o projetado, ele era considerado com qualidade. Contudo, um produto pode executar a sua função intencionada e, ainda assim, não satisfazer às necessidades dos clientes. Hoje, qualidade significa a capacidade de 
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um produto (incluindo serviços) atingir ou exceder as expectativas dos 
clientes. Por exemplo, um computador que não só funciona bem, mas também pode ser mantido e reparado facilmente seria considerado um produto de alta qualidade. Essa visão de qualidade é orientada para o 
cliente. Um produto de alta qualidade satisfaz o cliente quando funciona corretamente e com confiabilidade, atende às necessidades e às expectativas e é entregue pontualmente, demonstrando cortesia e 
respeito com o cliente.   Na entrega de bens e serviços de alta qualidade, algumas empresas têm adotado estratégias de melhoria contínua, ou melhor, exigem que cada projeto empresarial siga um conjunto de diretrizes de gestão de qualidade total. A gestão de qualidade total (Total Quality Management) compreende um conjunto de abordagens, ferramentas e técnicas que compromete toda a organização com a qualidade. A TQM envolve a ampla conscientização das necessidades dos clientes, a adoção de uma visão estratégica de qualidade, a delegação de poder aos empregados e a recompensa de empregados e gerentes que produzem produtos de alta qualidade. Como resultado, os processos podem ser redefinidos e reestruturados.  
Os sistemas de informação estão totalmente integrados dentro dos processos empresariais das organizações que adotam as estratégias de melhoria contínua ou de TQM. Analisar o feedback e as expectativas dos 
clientes, bem como projetar, fabricar e entregar produtos e serviços de qualidade constituem algumas das maneiras como os sistemas de 
informação estão ajudando as empresas a perseguir as suas metas de qualidade e de melhoria contínua.   
 Terceirização e Enxugamento   Para controlar custos as organizações sempre estão atentas à quantidade de pessoas integrantes de sua folha de pagamento. Uma parte significativa das despesas de uma empresa é mobilizada para contratar, treinar e compensar uma equipe talentosa. Assim, atualmente, as organizações visam determinar a quantidade necessária para manter a alta qualidade de produtos e serviços. Com a feroz concorrência no mercado, nem sempre as organizações usam sabiamente seus recursos. Nesse contexto, ressaltam-se duas estratégias de contenção de custos: a terceirização ou o enxugamento ou “downsizing” (às vezes denominado “rightsizing”).  
 A terceirização envolve a contratação de serviços de profissionais externos para atender necessidades específicas da empresa. 
Frequentemente, um processo empresarial específico é terceirizado 
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como,. por exemplo, o recrutamento e a contratação de profissionais, o 
desenvolvimento de peças publicitárias, suporte à rede de telecomunicação ou promoção de vendas.    
Ao terceirizar um processo industrial, uma organização busca focalizar mais proximamente seus negócios centrais, concentrando recursos limitados para atingir metas estratégicas. A terceirização de serviços 
constitui uma opção quando se deseja obter economia nos custos ou se beneficiar da técnica de um consultor no assunto. Em alguns casos, os fornecedores de serviços podem agregar valor a um processo e ao mesmo tempo cortar custos de uma empresa, terceirizando um processo.    No entanto, as empresas que estudam a adoção da terceirização visando cortar custos de suas operações de SI necessitam examinar cuidadosamente esta decisão. Cada vez mais as organizações estão identificando que a terceirização não significa a redução dos custos.    O enxugamento corresponde à redução da quantidade de empregados com vistas a diminuir custos. O termo “rightsizing” também é usado. Em 
vez de enxugar um processo empresarial específica, as empresas, em geral, realizam um enxugamento em toda a organização. A redução do número de empregados tem suas recompensas, mas também efeitos 
não desejados, quais sejam: o moral dos empregados despenca, as linhas de comunicação dentro da empresa enfraquecem e a 
produtividade diminui. Frequentemente, consultorias são contratadas para redirecionar os negócios e, os custos em muitos casos são maiores do que as advinda da economia de demissões. Em caso de demissões é 
mais fácil e simples encorajar a saída voluntária incentivada com alguns benefícios extras.    Vantagem Competitiva    Uma vantagem competitiva corresponde a um benefício significativo e, preferencialmente, de longo prazo de uma empresa sobre sua concorrência. Estabelecer e manter uma vantagem competitiva é complexo, mas a sobrevivência e prosperidade de uma empresa depende disso.    Diversos fatores podem convergir para uma vantagem competitiva. Michael Porter, um proeminente teórico da administração, sugeriu um 
modelo de cinco forças, hoje amplamente aceito.    • Rivalidade entre os concorrentes atuais;  
• Ameaça de novos entrantes;  
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• Ameaça de produtos e serviços substitutos;  
• Poder de barganha dos compradores;  • Poder de barganha dos fornecedores.   A rivalidade entre os concorrentes atuais. É um fator importante que leva as empresas a buscar uma vantagem competitiva. Embora todas as empresas sejam rivais em relação a seus concorrentes, as 
indústrias com a rivalidade mais exacerbada tendem a ter mais empresas buscando vantagem competitiva.    A ameaça de novos entrantes. Constitui outra importante força que leva uma empresa a buscar vantagem competitiva. A ameaça existe quando são baixos os custos de entrada e de saída de uma indústria e a tecnologia necessária para iniciar e manter o negócio está, em geral, facilmente disponível. Exemplo, um pequeno restaurante. Compaq e os notebooks.    A ameaça de produtos e serviços substitutos. Quanto mais os clientes forem capazes de obter produtos e serviços similares que satisfaçam suas necessidades, mais provavelmente as empresas estarão 
tentando estabelecer uma vantagem competitiva. Exemplo: novas tecnologias de informática e e-commerce.    O poder de barganha dos compradores e dos fornecedores. Os compradores podem exercer uma forte influência sobre uma companhia. 
No entanto, essa influência pode ser minimizada se os compradores não dispuserem de outras opções de compra noutra empresa. Os fornecedores podem ajudar uma organização a obter uma vantagem 
competitiva. Em alguns casos, os fornecedores firmaram alianças estratégicas com as empresas, atuando como parte integrante desta. Ex: empresas automobilísticas e os seus novos polos de produção (GM e Ford)    Planejamento Estratégico para Vantagem Competitiva    Para ser competitiva, uma empresa precisa ser rápida, ágil, flexível, inovadora, produtiva, econômica e orientada para o cliente. Dadas as cincos forças de marketing mencionadas, Porter propôs três estratégias gerais para alcançar uma vantagem competitiva:    • Alterar a estrutura da indústria;  
• Criar novos produtos e serviços;  • Melhorar a linha atual de produtos e serviços   
Além destes três itens uma consulta realizada indicou que formação de 
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alianças com outras empresas; o desenvolvimento do nicho do mercado; 
a manutenção de custos competitivos e a criação de produtos diferenciados também possibilitam vantagem competitiva.    
É importante ressaltar que a vantagem competitiva não é definitiva e sim temporária.    Alterar a estrutura da indústria. Consiste no processo de mudança da indústria de modo a se favorecer a companhia ou organização. Isso pode ser viabilizado quando se obtém maior poder sobre fornecedores e clientes. Realização de EDI - Eletronic Data Interchange (troca de informações via computador). Exemplo: empresas automobilísticas e os seus novos pólos de produção (GM e Ford)   Impor barreira para entrada de novas empresas no mercado também é uma tentativa. Firmar aliança estratégica também ode surtir efeito. A aliança estratégica é um acordo entre duas ou mais empresas visando a produção e distribuição de produtos e serviços. Exemplo: A fusão das companhias telefônicas e a criação da Vivo.    Criar novos produtos e serviços. É uma abordagem que sempre pode ajudar a empresa a ganhar uma vantagem competitiva, no que se refere à indústria de computadores e outros negócios de alta tecnologia. Se 
uma organização não introduz novos produtos e serviços de tempos em tempos, a empresa pode rapidamente estagnar, perder participação no 
mercado e enfraquecer. Empresas que permanecem no topo estão constantemente desenvolvendo novos produtos e serviços. Por exemplo: Microsoft, Compaq, Dell, IBM.  
  Melhora a linha atual de produtos e de serviços. É outro procedimento utilizado para permanecer competitivo. As melhorias podem ser reais ou percebidas pelo cliente. Fabricantes de produtos para o lar estão sempre anunciando mercadorias novas e melhoradas. Exemplo: “diet” e “light” e, data de “nascimento” da cerveja.    Usar Sistema de Informação para fins estratégicos    As primeiras aplicações de SI vislumbravam apenas redução de custos e processamento mais eficiente para as aplicações financeiras e de contabilidade, tais como folha de pagamento e livro razão. Como as organizações amadureceram no que concerne ao uso de seus sistemas 
de informação, gerentes esclarecidos constataram que os SI poderiam melhorar a eficácia organizacional e apoiar a estratégia empresarial do empreendimento. Os sistemas de informação estão incorporados a 
vantagem competitiva. Ex: folha de pagamento e reposição de estoque.  
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 Carreira em Sistemas de Informação    O trabalho com sistemas de informação continua a ser uma escolha de 
carreira excitante. A demanda por profissionais continua a crescer. Numerosas escolas têm programas de graduação intitulados sistemas de informação e gerenciamento de sistemas de informação. Estes 
programas tem a finalidade fornecer profissionais qualidades para a área de Sistema de Informação.    CIO – Chief Information Officer. O papel do CIO ou diretor geral de informação é empregar os equipamentos e os profissionais do departamento de informática de modo que ajudem a organização a alcançar suas metas. O CIO é geralmente um gerente no nível de vice-presidência preocupado com as necessidades gerais da organização. Ele é responsável pela política corporativa de planejamento, gerenciamento e aquisição de sistemas de informação. Algumas das principais áreas de atuação do CIO incluem: integração das operações dos sistemas de informação com as estratégias corporativas; acompanhamento do rápido ritmo da tecnologia; e definição e avaliação do valor dos projetos de 
desenvolvimento de sistemas em termos da performance, custo, controle e complexidade. O alto nível hierárquico do CIO é consistente com a ideia de que a informação é um dos mais importantes recursos da 
organização. Esse indivíduo trabalha com outros diretores da organização – incluindo o diretor financeiro CFO (Chief Financial Officer) 
e o presidente CEO (CHIEF EXECUTIVE OFICCER). – objetivando a manutenção e o controlo total dos recursos corporativos.   
Dependendo do tamanho da empresa outros gerentes estarão agregados a este departamento. Outros profissionais da área são:    • Administradores de rede  • Webmaster  • Analista de Negócios  • Analista de Sistemas  • Analista de Segurança  • Analista de Banco de Dados  • Programadores  • Operadores de Sistemas     Estudo de Caso    A Textron Inc. sediada em Providence, Rhode Island, Estados Unidos, 
está ocupando a 130ª posição na lista das 500 maiores companhias 
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americanas na revista Fortune, com vendas anuais superiores a 10 
bilhões de dólares, um patrimônio de 18,60 bilhões de dólares, 64.000 empregados e uma diversificada base global de clientes. Fundada em 1923, a Textron se expandiu globalmente para fornecer a seus clientes 
um serviço melhore e mais aprimorado. Hoje, os clientes da Textron e seus acionistas se beneficiam da posição de liderança da companhia num variado segmento de negócios. Dentro deste leque, estão: a indústria 
aeronáutica, incluindo o jato executivo Cessna Citation e os helicópteros comerciais Bell; o ramo automotivo incluindo painéis de instrumentos, tanques de combustível de plástico e acabamento interior e exterior; grampeadores industriais, carrinhos para golfe, equipamentos para cuidados com a grama, ferramentas manuais e automatizadas e serviços financeiros para clientes e comércio.   A estratégia de crescimento da Textron consiste em gerenciar ativamente seu mix de negócios de acordo com o mercado, de modo a produzir ganhos consistentes e crescimento da receita e, ainda, fornecer excelente retorno a seus acionistas no âmbito da indústria e da economia. A Textron planeja expandir seus principais segmentos de negócio e executar quatro estratégias de crescimento.  
 1. Investir em novos produtos – Perto de 1 bilhão de dólares por ano é investido em pesquisa, desenvolvimento e gastos de capital.  
 2. Expandir-se nos mercados internacionais – Em 1997, 39% da receita 
total foram geradas fora dos Estados Unidos.   3. Fazer aquisições estratégicas – 12 empresas, líderes de mercado em 
seus segmentos, foram adicionadas às empresas Textron desde o começo de 1997.   4. Conduzir a excelência operacional – Melhorar a margem operacional focando custos, qualidade e eficiência operacional.   O Chief Information Officer (CIO) da Textron, Bill Gauld, está certo de que sua tecnologia em sistemas de informação em redes habilita a empresa a lançar novos produtos na frente de seus concorrentes. Contudo, ele tem tido muita ajuda. Gauld tem recorrido a várias empresas terceirizadas para a elaboração de avançados sistemas de informação para a Textron. A AT&T Solutions Inc. lida com a rede corporativa da Textron, a IBM cuida da segurança da rede e das 
aplicações na internet, enquanto a EDS lida com seus serviços corporativos de SI em escritórios, incluindo o software de suporte e de serviços corporativos.  
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a) Que princípios Bill Gauld deve considerar ao decidir se um serviço em 
particular deve ser executado internamente ou ser terceirizado?   b) A terceirização é consistente com a estratégia da Textron para o 
crescimento? Você pode notar alguma inconsistência?    Atividade    1) Pesquise em artigos de revistas especializadas ou na internet sobre empresas que passaram por uma terceirização ou enxugamento. Realize uma pesquisa também sobre CIO da empresas e suas políticas de informação.   2) Pesquise sobre as profissões relacionadas a carreira de Sistema de Informação.    
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 3. RECURSOS DE HARDWARE   Introdução   
Um sistema de informação computadorizado (SIC) é uma combinação de hardware, software, banco de dados, recursos de rede ou telecomunicação, pessoas e procedimentos. Todos esses computadores 
são organizados de forma a fazer entrada, o processamento e a saída.   Assim, as tecnologias de informação contemporâneas vão além de computadores isolados e abrangem as redes de comunicações, equipamentos de fax, impressoras e copiadoras, workstations (ou estações de trabalho), processamento de imagens, gráficos, multimídia e comunicação em vídeo.   O hardware consiste em qualquer maquinaria (a maior parte delas utiliza circuitos digitais) que dê assistência à execução das atividades de entrada, processamento e saída de um sistema de informação.   A decisão do tipo de hardware a ser utilizado em um SIC específico é de 
primordial importância para dar apoio aos objetivos do sistema de informação e às metas da organização.   Dispositivos ou Periféricos de Entrada e Saída  Tendências das Tecnologias de Entrada  

 Dispositivos de entrada mais utilizados para Sistemas de Informação  
 
• Telas sensíveis ao toque (Touch Screen)  
• Mouse  
• Câmeras Digitais  
• Scanner  
• Terminais de Ponto de Venda (POS) e Auto Atendimento (ATM)  
• Leitor Ótico de dados: um dispositivo especial do scanner, com a finalidade de digitalizar documentos. (OCR).  
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• Tinta magnética (reconhecimento de caractere por tinta magnética – MICR): tecnologia desenvolvida nos anos 50 e, bastante utilizada em bancos para processar grandes números de cheques. Os caracteres na parte inferior esquerda de um cheque são 

pré-impressos com uma tinta magnética especial -à base de óxido de ferro -para indicar o número de identificação do banco, o número da conta e o número do cheque. Uma leitora de reconhecimento de tinta 
magnética (MICR) lê os caracteres e os envia para o computador. O valor do cheque é digitado manualmente.   • Código de barras (reconhecimento de caracteres óticos): efetua a leitura de caracteres, marcas e códigos e os transmitem para o computador. O código ótico mais utilizado é o código de barras, que é usado em supermercados, lojas de roupa, hospitais, bibliotecas e todo tipo de operação de fabricação. A leitura do código de barras é efetuada por um dispositivo scanner geralmente colocado em balcões. Os códigos de barras muitas vezes utilizam um código universal de produtos que grava dados com base na largura das barras e no espaço entre elas. Os códigos incluem os números de identificação do fabricante e do produto. Alguns sistemas de ponto-de-venda (caixas registradoras de 

supermercados, por exemplo) reconhecem os dados do código de barras e os utilizam para obter o preço do item. Automaticamente, os registros de vendas e estoque são atualizados.  
 • Dispositivos de reconhecimento de voz. São ferramentas que 
usam microfones e software especial para registrar e converter o som da voz humana em sinais digitais. O reconhecimento da fala pode ser usado em fábricas, de modo que os operadores de equipamentos forneçam 
comandos básicos às máquinas enquanto usam suas mão para executar outras operações. O reconhecimento de voz pode ser usado em sistemas de segurança para permissão a áreas restritas apenas de pessoal autorizado.    Tendências das Tecnologias de Saída   Dispositivos de Entrada e Saída para fins Especiais   Um dispositivo funcional usado para aplicações especializadas pode combinar em um único equipamento: fax, impressora e scanner os chamados multifuncionais. O Smart Disk, vendido atualmente na 
Alemanha tem funções semelhantes a um cartão de crédito, entretanto, os dados estão armazenados em um dispositivo de armazenamento comum.  
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 Armazenamento de Dados  
 
• Fita Magnética.  
• Discos Magnéticos.  
• Raid – Redundant array of independent/inexpensive disks.   As necessidades de armazenamento de dados das empresas estão 
crescendo rapidamente e, em decorrência, as atuais configurações de armazenamento estão exigindo muitas centenas de gigabytes. Contudo, colocar os dados da empresa on-line envolve um sério risco aos negócios, à medida que a perda de dados essenciais da empresa pode colocar uma corporação fora do mercado. Hoje, as organizações necessitam de que seus dispositivos de armazenamento sejam tolerantes a falhas, isto é, possam dar continuidade, com pequena ou nenhuma perda de performance, no caso de defeitos em um de seus componentes chaves. O Raid é um método de armazenamento que gera bits extras de dados a partir dos já existentes, permitindo que o sistema crie um “mapa de reconstrução” que, na falha do disco rígido reconstrua os dados perdidos. Com esta abordagem os dados são armazenados em diferentes discos físicos. Esta tecnologia foi desenvolvida em 1987 na 
Universidade de Berkeley e tem sido aplicada para melhorar a performance do sistema e sua confiabilidade.   
• Disco Óticos. CD-ROM / CD-RW  
• DVD -Disco de Vídeo Digital. Um disco de DVD é um disco 

semelhante ao um CDROM, com capacidade de armazenar mai de 135 minutos de vídeo digital.  
• Cartões de Memória. Um grupo de fabricantes de computadores 

formou a Personal Computer Memory Card Internacional (PCMCIA) para criar padrões para um dispositivo periférico conhecido como cartão de memória para PC. Esses cartões são dispositivos do tamanho dos cartões de crédito que podem ser instalados num adaptador ou slot, funcionando como um disco rígido.  
• Memória Flash. Consiste em um chip de silício que, diferente da memória RAM, não é volátil e mantém sua memória quando desligada a energia. Os chips de memória flash são pequenos e podem ser facilmente modificados e reprogramados. O que o tornam populares em microcomputadores, celulares e câmeras digitais.   Tendências de Armazenamento de Dados   Vantagens e Desvantagens   Dados e informações devem ser armazenados mediante uma série de 
métodos de armazenamento até que sejam necessitados. Muitas pessoas 
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e organizações, por exemplo, ainda recorrem a documentos em papel 
guardados em arquivos de gavetas como forma principal de meio de armazenamento. Entretanto, você e os demais usuários de computadores tendem mais a depender dos circuitos de memória e 
dispositivos de armazenamento secundário de sistemas de computadores para atender suas necessidades de armazenamento. A Figura abaixo ilustra as principais tendências nos métodos de armazenamento primário 
e secundário.  

   Tendências em Sistemas de Computadores  
 Os sistemas de computadores são encontrados hoje de acordo com seu tamanho, forma e capacidade de computação. Os rápidos avanços em 
hardware e software e na mudança das necessidades do usuário final continuam a dirigir o surgimento de novos modelos de computadores, 
desde o pequeníssimo organizador pessoal digital de porte manual para usuários finais até o enorme mainframe de múltiplas CPUs para empresas. Categorias como mainframes, computadores de médio porte e 
microcomputadores ainda são usados para nos ajudar a expressar o poder relativo de processamento e o número de usuários finais que podem ser assistidos por diferentes tipos de computadores. Entretanto, 
não há uma precisão nestas classificações, principalmente quando os microcomputadores são utilizados em estações técnicas de trabalho ou servidores de rede.    Atividade   Pesquise na internet ou em uma loja de produtos de informática, as novidades tecnológicas de entrada, saída e armazenamento.    
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 RECURSOS DE SOFTWARE CONCEITOS BÁSICOS  
 Software refere-se às instruções detalhadas que controlam a operação do hardware do computador. Sem as instruções fornecidas pelo 
software, o hardware é incapaz de executar qualquer das tarefas que se associa aos computadores.  Um programa de software é uma série de declarações ou instruções para 
o computador. Esses programas são escritos em esquemas de códigos denominados de linguagem de programação.    PRINCIPAIS TIPOS DE SOFTWARE   Os dois principais tipos de software são os softwares de sistemas e os softwares aplicativos como mostra a figura 1. 

    RECURSOS DE REDE  Comunicação  A comunicação é a transmissão de um sinal, por um caminho, de um remetente para um destinatário. O sinal contém uma mensagem 
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composta de dados e de informação. Já o caminho, corresponde a algum 
meio de comunicação que viabiliza o transporte do sinal do remetente ao destinatário. Para a comunicação ser efetiva, tanto remetente quanto destinatário precisa entender os sinais e concordar com o modo como os 
interpretar.  Telecomunicações 
 As telecomunicações referem-se à transmissão eletrônica de sinais para as comunicações, incluindo meios como telefone, rádio e televisão. As telecomunicações têm potencial para criar profundas mudanças nos negócios, porque derrubam as barreiras do tempo e da distância. As telecomunicações podem mudar não somente o modo de operar os negócios, mas também alterar a própria natureza do comércio. A comunicação de dados, um subconjunto especializado das telecomunicações, refere-se à coleta eletrônica, ao processamento e à distribuição dos dados – geralmente entre dispositivos de hardware do computador.  Redes 
 Uma rede de computadores consiste em dispositivos, em meios de comunicação e software necessários para conectar dois ou mais 
computadores e/ou dispositivos. Uma vez conectado os computadores podem compartilhar dados, informações e processamento de tarefas. 
Cada vez mais as empresas estão conectando computadores em redes para simplificar os processos de trabalho e permitir maior participação dos empregados nos projetos.  
 Meios de comunicação  Cabo de par trançado Consiste de fios torcidos em pares. A maior parte de um sistema telefônico de um prédio baseia-se em pares trançados instalados para operar o sistema analógico de telefonia. Apesar de ter baixo custo, o par trançado é lento para a transmissão de dados, tendo capacidade de transmissão na ordem de 10 Megabits por segundo.  Cabo coaxial O cabo coaxial, como aquele que se usa em televisão a cabo, consiste em um fio de cobre encapsulado que pode transmitir um volume de dados maior que o par trançado. Portanto, é utilizado em 
situações de alta velocidade e livre de interferências. A velocidade de transmissão é de 200 Megabits por segundo (em média). Por ser grosso, o cabo coaxial é difícil de ser instalado em prédios. 
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 Cabo de fibra ótica Consiste de milhares de fios de fibra de vidro 
transparente que são reunidos em cabos. Os dados são transformados em pulsos de luz e enviados pelo cabo de fibras óticas por um dispositivo a laser a uma razão de 500 Kilobits a 1,7 Gigabits por segundo. O cabo 
de fibra ótica é consideravelmente mais rápido, mais durável e mais leve que os outros cabos e é mais adequado para soluções que exijam a transferência de grandes volumes de dados. Por outro lado, o cabo de 
fibra ótica apresenta maior dificuldade de ser instalado, além de ser mais caro.  Microondas Os sistemas de microondas transmitem sinais de rádio de alta frequência através da atmosfera e são amplamente utilizadas em comunicação ponto a ponto, de grandes volumes e longas distâncias. Não há necessidade de cabos  Transmissão por celular. Na transmissão por celular, uma área local, como uma cidade, é dividida em célula. O sistema celular passa a conexão telefônica de uma célula para outra.  Transmissão por infravermelho. A transmissão por infravermelho 
envolve o envio de sinais por meio de ondas de luz. A transmissão por infravermelho requer uma linha direta de visão e distâncias curtas – abaixo de cem metros. Pode conectar vários dispositivos e 
computadores.  LAN sem fios. Este modelo de transmissão abrange uma tecnologia de ondas de rádio de alta-frequência similares à do celular digital, e uma tecnologia de rádio de baixa frequência chamada spread spectrum 
(espectro de difusão). Este padrão de tecnologia aberta de radiofreqüência sem fios, conhecido como IEEE 802.11b, ou mais popularmente, como Wi-Fi (wireless fidelity). A Wi-Fi é mais rápida e menos cara que o padrão Ethernet e outras tecnologias LAN com fio. Esta tecnologia é concorrente a transmissão por infravermelho.  Atividade  Pesquisar nas bibliografias sugeridas ou internet mais características sobre os meios de comunicações apresentados na aula.   TOPOLOGIA DE REDE 
 As diversas maneiras possíveis para ordenar de forma lógica os nós ou computadores e dispositivos numa rede podem parecer sem limites. 
Entretanto, atualmente existem cinco grandes tipos de topologia de 
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redes – isto é, modelos lógicos, que descrevem como as redes estão 
estruturadas ou configuradas.  A Rede em Anel contém computadores e dispositivos colocados em anel 
ou círculo, não havendo coordenação central. As mensagens são transferidas ao redor do anel, de um dispositivo ou computador para outro. 
 Uma Rede de barramento é um cabo ou linha de telecomunicações com dispositivos conectados a ela. Uma rede de barramento consiste em computadores e dispositivos sobre uma linha única. Cada dispositivo está conectado diretamente ao barramento, podendo se comunicar com todos os outros componentes da rede.   A Rede Hierárquica usa uma estrutura semelhante a uma árvore. As mensagens transitam pelas instâncias da hierarquia até alcançar seu destino. Assim como ocorre na rede em anel, a rede hierárquica não exige um computador centralizado para controlar as comunicações. A manutenção das redes hierárquicas é mais fácil, porque pode-se consertar um nó sem afetar os outros. 
 Uma Rede em Estrela possui um concentrador (hub) ou um computador central, que origina as linhas de comunicação para os 
demais computadores ou dispositivos. O computador central de uma rede em estrela controla e direciona as mensagens. Em caso de 
interrupção haverá um colapso na rede inteira. Muitas organizações usam uma rede híbrida, ou seja, a combinação de duas ou mais topologias já discutidas. A configuração exata da rede 
depende das necessidades, metas e estrutura organizacional da companhia.   TIPOS DE REDE  Redes Locais  Uma rede que conecta computadores e dispositivos dentro da mesma área geográfica é uma rede local (LAN).Uma rede local pode ser uma rede em anel, de barramento, hierárquica ou híbrida. Geralmente, as redes locais são aplicáveis a escritórios e fábricas. Quando um computador pessoal é conectado a uma rede local, geralmente faz-se 
necessário uma placa de rede.  Outra LAN básica é a rede ponto-a-ponto, usada normalmente para 
negócios muito pequenos, que permite compartilhamento de arquivos e 
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dispositivos de hardware como impressoras. Neste tipo de rede, cada 
computador é configurado como independente, exceto pelo fato de que outras estações de trabalho podem acessar arquivos específicos do seu disco rígido ou compartilhar sua impressora. Estes tipos de rede não 
possuem servidor.  Redes Remotas 
 Uma rede remota (WAN) abrange grandes regiões geográficas, usando transmissão por microondas, satélite ou por linhas telefônicas. As companhias também projetam WAN privada.  DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICAÇÕES  Um sistema de telecomunicação é um conjunto de dispositivos de hardware e de software necessário para controlar esses dispositivos. 
 
Processadores de Telecomunicações  Processadores de telecomunicações comuns para redes são os 
modems, multiplexadores e os processadores de internetworks (hubs ou 
eixos; roteadores e gateways) que interconectam as redes de telecomunicações. A seguir será feita uma breve discussão de cada um 
deles.   
Roteador: dispositivo que determina o fluxo de mensagens entre computadores. Ele seleciona o caminho mais adequado e rápido para a chegada da mensagem ao destinatário. Determinando o caminho ideal 
para enviar uma mensagem a um usuário final.   
Hubs e Switch ou Eixos: fornecem comutações automáticas entre conexões denominadas portas para acesso compartilhado da rede. Impressoras e outros recursos da rede são conectados a essas portas.   
Gateways: portão (ou gateways) permite a comunicação entre redes que utilizam protocolos diferentes.   
Ponte: permite a comunicação entre redes que utilizam protocolos semelhantes.  
 
Multiplexador: permite que diversos sinais sejam transmitidos através 
de um único meio de comunicações ao mesmo tempo. Há dois tipos principais de multiplexadores: multiplexadores por divisão em tempo (TDM) e multiplexadores de divisão de frequência (FDM).  
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 INTERNET, INTRANET E EXTRANET  
 Para agilizar as comunicações e compartilhar informações, as empresas estão ligando, via redes, empregados escritórios e operações globais, 
seja com suas próprias redes, seja com as de terceiro. Cada vez mais então se integrando à Internet, a maior rede de âmbito mundial. Verdadeiramente, a internet é um conjunto de redes interconectadas, 
todas trocando informações gratuitamente.   O ancestral da internet foi a ARPANET, um projeto iniciado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DOD), em 1.969. A experiência serviu para testar a confiabilidade das redes de comunicação e, para ligar pesquisas da área militar com universidades financiadas com fundos militares. O protocolo de comunicação desta rede é o Internet Protocol (IP). A Internet 2, lançada em 1997 e a Internet de Próxima Geração (NGI – Next Generation Internet), lançada em 1996, são programas gêmeos envolvendo uma rede de altíssima velocidade.   Uma intranet é uma rede corporativa interna que usa os padrões e produtos da Internet e da World Wide Web. Ela é usada pelos 
empregados da organização para acessar as informações corporativas. As corporações estão utilizando, cada vez mais, a Web como alternativa rápida para simplificar – e, até mesmo, transformar as suas 
organizações. Estas redes privadas, embora usem a infraestrutura e os padrões da Internet e WWW, estão isoladas da Internet pública por um 
dispositivo chamado firewall, situado entre uma rede interna e a Internet. Sua finalidade é limitar o acesso dentro e fora da rede, baseado na política de acesso da organização. A grande vantagem dessa 
abordagem é que muitos usuários já estão familiarizados com a Internet, demandando pouco treinamento para fazer uso efetivo da intranet corporativa.  Uma extranet é uma rede baseada na tecnologia Web, que une os recursos da intranet de uma companhia com os de seus clientes, fornecedores ou outros parceiros de negócio.   Quando se fala em segurança pela internet, é importante lembrar que, primeiro, não existe nada absolutamente seguro e, segundo, muitas pessoas inteligentes consideram a quebra de qualquer medida de segurança um esporte – quanto melhor a segurança, maior o desafio.   ARMAZENAMENTO DE DADOS   
“O fracasso de muitos negócios modernos deve-se ao excesso de dados 
e à falta de informações suficientes”.  
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Os sistemas de informação não podem proporcionar soluções se seus dados não forem exatos, no tempo certo e facilmente acessível. Diversas técnicas de organização e gerenciamento de arquivos foram 
desenvolvidas para alcançar esses objetivos. Cada uma dessas técnicas funciona melhor com um diferente tipo de problema.   
Os bancos de dados ajudam as empresas a gerar informação que pode auxiliar a reduzir custos, aumentar os lucros, acompanhar atividades de negócios passados e abrir novas oportunidades de mercado.   A compreensão dos conceitos básicos do sistema do banco de dados pode aumentar a sua capacidade de usar o potencial de um sistema de banco de dados computadorizado em apoio ao SI e às metas da organização.   Hierarquia dos dados   Para que os dados sejam transformados em informação útil, eles devem ser organizados de forma significativa.  
 Os dados são organizados em uma hierarquia que começa com bits e bytes e processe até campos, registros, arquivos e bancos de dados 
como mostra a figura 1.   Bit: representa a menor parcela de informação que o computador pode manipular.  Byte: é um conjunto de 8 bits que representa um único caractere, 
podendo ser letra, número ou símbolo.  Campo: Agrupamento de caracteres, ou grupo de palavras como nome, idade, sexo é denominado campo.  Registro: uma coleção de campos relacionados como nome, idade e endereço de uma pessoa.  Arquivo: Um grupo de registros relacionados. Exemplo: o arquivo de funcionários é uma coleção de todos os registros dos funcionários da empresa.  Banco de dados: uma coleção de arquivos integrados e relacionados. Juntos, bits, caracteres, campos, registros, arquivos e banco de dados formam a hierarquia dos dados.   Assim, os caracteres são combinados para formar um campo, os campos 
são combinados para formar um registro, os registros são combinados para formar um arquivo, os arquivos são combinados para formarem um banco de dados.  
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 Gerenciamento de Dados  
 Existem duas maneiras básicas de gerenciar dados:  • Sistema Tradicional – gerenciado através de arquivos (GA)  
• Sistemas baseados em Banco de Dados.   A seguir será discutido essas duas formas de gerenciamento de dados.  
 Gerenciamento Tradicional ou Gerenciamento por arquivos (GA)   Todos os métodos de organização de arquivos são associados com arquivos e programas de softwares individuais. Mas e se as informações necessárias para resolver um determinado problema estiverem localizadas em mais de um arquivo? Muitas vezes, serão necessário programação e manipulação de dados para obter essas informações. Por exemplo: suponha que você deseje conhecer todos os pedidos pendentes de um determinado cliente. Algumas informações são mantidas em um arquivo de pedidos para uma aplicação de entrada de pedidos. O restante das informações está contido em um arquivo mestre de clientes. Assim, a informação requerida é armazenada em arquivos 
separados, cada um dos quais de maneira diferente. Para obter as informações necessárias, será preciso ordenar ambos os arquivos repetidamente até que estejam arrumados na mesma ordem. Os 
registros dos dois arquivos terão de ser comparados e os itens de dados dos dois arquivos terão de ser extraídos e emitidos. A obtenção dessas 
informações inclui programação adicional, criação de mais arquivos e aumento da complexidade na extração de informações.   
As empresas desenvolveram sistemas de informação um de cada vez, conforme a necessidade (figura 2). Com o passar do tempo, essas aplicações e arquivos independentes podem proliferar ao ponto em que os recursos de informações da empresa ficam fora de controle. Alguns sintomas dessa crise são redundância de dados, dependência de programas e de dados, a inconsistência de dados e custos excessivos de software.   Redundância de dados: refere-se a presença de dados duplicados em múltiplos arquivos de dados. Por exemplo: nome e endereço de um funcionário é mantido e armazenado em diversos arquivos diferentes por vários sistemas diferentes. Programas separados terão de ser desenvolvidos para atualizar essas informações e mantê-las atualizadas 
em cada arquivo em que eles apareçam.   Dependência de programas e dados: refere-se ao estreito 
relacionamento entre os dados armazenados em arquivos e os 
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programas específicos necessários para atualizar e manter esses 
arquivos.   Inconsistência dos dados: A inconsistência ocorre quando um mesmo 
campo tem valores diferentes em sistemas diferentes. Exemplo: o estado civil de uma pessoa é solteiro em um sistema e casado em outro. Isto ocorre porque houve atualização das informações em um arquivo e 
não no outro.   Custos excessivos com softwares: resultam da criação, documentação e acompanhamento de muitos arquivos e aplicações diferentes, muitos dos quais contêm dados redundantes. Dependendo do problema a resolver é necessário criar novos softwares para retirar dados dos arquivos existentes e os recombinar em novos arquivos.   

 Banco de dados para o gerenciamento de dados  
 Devido aos problemas associados com a abordagem tradicional do gerenciamento de dados, havia um desejo de desenvolver meios mais 
eficientes e eficazes de organização de dados. O resultado foi a 
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abordagem de banco de dados.  
 A abordagem de banco de dados é aquela em que um conjunto de dados relacionados é compartilhado por múltiplos programas aplicativos. Em 
vez de utilizarem arquivos de dados separados, cada aplicativo utiliza uma coleção de arquivos de dados que se juntaram ou se inter-relacionaram no banco de dados (figura 3).  
 A abordagem do banco de dados pode oferecer vantagens significativas em relação ao enfoque tradicional baseado em arquivos.   

  
 
Vantagens do Banco de Dados   1. Redução ou Eliminação de Redundâncias - os dados são 
armazenados e organizados em apenas um local. Disto resulta uma utilização do espaço do sistema de armazenamento com maior eficiência.  
 2. Eliminação de Inconsistências - Através do armazenamento da informação em um único local com acesso descentralizado e, sendo 
compartilhada à vários sistemas, os usuários estarão utilizando uma 
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informação confiável. A inconsistência ocorre quando um mesmo campo 
tem valores diferentes em sistemas diferentes. Exemplo, o estado civil de uma pessoa é solteiro em um sistema e casado em outro. Isto ocorre porque esta pessoa atualizou o campo em um sistema e não o atualizou 
em outro. Quando o dado é armazenado em um único local e compartilhado pelos sistemas, este problema não ocorre.   3. Compartilhamento dos Dados - Permite a utilização simultânea e segura de um dado, por mais de uma aplicação ou usuário, independente da operação que esteja sendo realizada. Deve ser observado apenas o processo de atualização concorrente, para não gerar erros de processamento (atualizar simultaneamente o mesmo campo do mesmo registro). Os aplicativos são por natureza multiusuário.   4. Restrições De Segurança - Define para cada usuário o nível de acesso a ele concedido (leitura, leitura e gravação ou sem acesso) ao arquivo e/ou campo. Este recurso impede que pessoas não autorizadas utilizem ou atualizem um determinado arquivo ou campo.   5. Padronização dos Dados - Permite que os campos armazenados na 
base de dados sejam padronizados segundo um determinado formato de armazenamento (padronização de tabela, conteúdo de campos, etc) e ao nome de variáveis seguindo critérios padrões pré-estabelecido pela 
empresa. Ex. Para o campo "Sexo" somente será permitido armazenamento dos conteúdos "M" ou "F".  
 6. Manutenção de Integridade - Exige que o conteúdo dos dados armazenadas no Banco de Dados possuam valores coerentes ao objetivo 
do campo, não permitindo que valores absurdos sejam cadastrados. Exemplo: Um funcionário que faça no mês 500 horas extras, ou um aluno que tenha nascido no ano de 1860.   7. Independência dos Dados - Representa a forma física de armazenamento dos dados no Banco de Dados e a recuperação das informações pelos programas de aplicação. Esta recuperação deverá ser totalmente independente da maneira com que os dados estão fisicamente armazenados.  a) Os programas de aplicação definem apenas os campos que serão utilizados independente da estrutura interna dos arquivos;  b) Quando há inclusão de novos campos no arquivo, será feita manutenção apenas nos programas que utilizam esses campos, não 
sendo necessário mexer nos demais programas. Obs: Nos sistemas tradicionais este tipo de operação requer a alteração no layout de todos os programas do sistema que utilizam o arquivo.  
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Desvantagens do Banco de Dados  
 • Custo inicial alto para ambiente em grande porte;  • Equipe especializada para a criação e gerenciamento do banco de 
dados;  • Vulnerabilidade aumentada: por estarem localizados em um único local, se os métodos de segurança falhar os dados poderão ser 
acessados por invasores.   Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados   A fim de usar uma abordagem de banco de dados para gerenciamento de dados, é necessário um software adicional – um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD).   Um SGBD consiste em um grupo de programas que pode ser usado como interface entre o banco de dados e o usuário ou um banco de dados e um programa aplicativo. Este software age como um amortecedor entre os programas aplicativos e o banco de dados propriamente dito.  
 
Banco de dados Operacionais – Data Warehouse   
Muitas empresas permitiram que seus dados fossem armazenados em muitos sistemas separados que são incapazes de proporcionar uma visão 
consolidada de informações por toda a empresa. Um modo de lidar com esse problema é construir um armazém de dados (data warehouse). Um armazém de dados é um banco de dados que consolida dados extraídos 
de diversos sistemas de processamento de transações (sistemas operacionais e de produção) em um grande banco de dados que pode ser utilizado para relatórios e análises gerenciais. Na verdade, se junta em um mesmo banco de dados informações sobre os diversos departamentos de uma empresa (marketing, vendas, compras, produção, etc) e depois se extrai informações de apoio a decisão e gerenciais.   Os dados dos sistemas de processamento de transações são reorganizados e combinados com outras informações, inclusive dados históricos, de modo que possam ser utilizados para a tomada de decisões e análise gerenciais.   
Os data warehouse muitas vezes dispõe de recursos para remodelar os dados. Um banco de dados relacional permite visões em duas dimensões, como vendas por região. Uma visão multidimensional de 
dados permite que usuários vejam dados em mais de duas dimensões – 
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por exemplo – vendas por região por trimestre. Para fornecer esse tipo 
de informação, as empresas podem utilizar um banco de dados especializado ou uma ferramenta que possibilita visões multidimensionais em bancos relacionais. Outra denominação para a 
análise multidimensional é o processamento analítico online (OLAP).   Data Marts  
 Um data marts é um subconjunto do data warehouse. Os data marts trazem o propósito do data warehouse – análise on-line de vendas, estoque e outros dados corporativos vitais, recolhidos de sistemas transacionais. Em vez de armazenar todos os dados de um empreendimento em um único banco de dados, os data marts abrangem um subconjunto de dados referentes a um único aspecto do negócio da companhia, por exemplo, finanças, estoque ou pessoal. De fato um data marts está mais ajustado para fornecer dados detalhados de uma área específica, do que um data warehouse. Os data marts são mais úteis para grupos menores que precisam acessar dados detalhados, enquanto data warehouse é usado para consolidar os dados que serão acessados por toda a empresa.  
 Data Mining   
Um uso importante dos dados do data warehouse é o data mining. No data mining, os dados de um data warehouse são processados para 
identificar fatores e tendências chaves nos padrões das atividades de negócios. Esse procedimento pode ser utilizado para gerentes a tomarem decisões sobre mudanças estratégicas nas operações empresariais para 
obter vantagens competitivas no mercado.  
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  OLAP – Processamento Analítico On-line  
 Estes programas estão sendo usados para armazenar e distribuir informações dos data warehouse. O OLAP permite que os usuários explorem dados corporativos dentro de várias perspectivas.   Os servidores OLAP e as ferramentas que deles se utilizam suportam análise de dados de altíssima velocidade, envolvendo relacionamentos complexos, tais como combinações de produtos por regiões, canais de distribuição, unidades de exibição do relatório e períodos de tempo.   O data warehouse e o OLAP permitem realizar análise de dados a partir de consultas aos dados “top-down”, ou seja, parte-se do dado consolidado para o dado primitivo. O data mining permite realizar uma 
análise a partir da identificação “bottom-up”, isto é, parte do dado primitivo para o dado consolidado.   O OLAP, ou análise multidimensional, exige criatividade e interação para encontrar a informação no banco de dados. O software OLAP mostra o que está acontecendo em seu negócio. O data mining é diferente; informa-lhe o porquê.   
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 Atividade  
Pesquisar sobre banco de dados distribuídos, hierárquico em rede e corporativo.   Atividade em grupo   1) Explique dois dispositivos de entrada que auxiliam os Sistemas de 
Informação.  2) Qual a tendência em dispositivos de saída?  3) Cite exemplos de softwares de:  a) Finalidade Gerais  b) Aplicativos Específicos  c) Gerenciamento de Sistemas  d) Desenvolvimento de Sistemas  4) Defina Telecomunicações.  5) Cite os principais meios de comunicação para uma rede de computadores.  6) O que é Topologia de Rede? Qual a topologia mais utilizada?  7) Exemplifique os conceitos de Internet, Intranet e Extranet.  8) Qual a diferença entre uma rede LAN e uma rede WAN.  
9) Porquê o Sistemas de Informação dependem de Banco de Dados?  10) Quais as vantagens de utilização de Banco de Dados?   
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 4. SPT - Sistemas de Processamento de Transações  
 Para administrar com eficiência, as empresas vêm utilizando cada vez mais sistemas de informações. Muitas atividades da organização 
associadas a suprimento, distribuição, vendas, marketing, contabilidade e impostos podem ser executadas rapidamente, evitando-se desperdícios e erros. A meta dessa informatização é, basicamente, satisfazer clientes 
e fornecer vantagem competitiva à empresa por reduzir custos e melhorar serviços. O processo de transações foi um dos primeiros processos de negócios a ser automatizado; sem os sistemas de informação, registrar e processar as transações da empresa consumiria inúmeros recursos de uma organização. No nível mais elementar, os sistemas de informação monitoram as atividades diárias, periódicas ou rotineiras de uma empresa como controle de estoque, folha de pagamento, atendimento a clientes, fluxo de materiais. Esse tipo de sistema de informação é denominado de Sistema de Processamento de Transação (SPT).   Os SPT, também denominados de Sistemas Empresariais Básicos, executam e registram as transações rotineiras necessárias para conduzir 
o negócio. Uma transação é o registro de um evento ao qual a empresa deve responder. Por exemplo, os dados sobre um pedido que acabam de ser registrados constituem uma transação. A empresa responde a essa 
transação atendendo ao pedido, ajustando seu estoque para contabilizar os itens utilizados para esse atendimento, gerando uma nota de 
embarque, embalando e despachando o pedido e enviando cobrança ao cliente. Desse modo, a transação aciona toda uma série de eventos que atualizam os registros comerciais da empresa e produzem os 
documentos apropriados.   Funções dos SPT   O principal objetivo dos SPT é responder a questões rotineiras e acompanhar o fluxo de transações através da organização como: Quantas peças existem em estoque? O que aconteceu com o pagamento de Jonata Oliveira? Quantos empregados foram pagos no mês? Sendo assim, os SPT dão suporte às funções básicas da empresa, resolvendo questões a nível operacional da empresa. No nível operacional as informações para soluções são estruturadas, pois se baseiam em procedimentos padronizados e rotineiros. Portanto, os problemas a nível operacional são resolvidos em curtíssimo prazo. Exemplo: Por exemplo: 
a decisão de pagar um empregado ativo fundamenta-se em dois critérios predefinidos: o empregado está na folha de pagamento e trabalhou esta semana?  
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Uma decisão destas não requer muita deliberação da direção. Tudo que 
precisa ser verificado é se o empregado satisfaz a esses critérios. Em consequência, esses sistemas são utilizados principalmente por pessoas com pouca ou nenhuma responsabilidade – funcionários de folha de 
pagamento, da entrada de pedidos ou promotores de lojas. Os sistemas não exigem pouca ou nenhuma decisão das pessoas que os operam. Os SPT capacitam as organizações a executar suas atividades mais 
importantes de maneira mais eficiente. Sendo assim, esses sistemas são importantes fornecedores de dados para o nível operacional da empresa e também para os níveis mais elevados da empresa (gerências tática e estratégica).   Características de um SPT   Os sistemas de processamento de transação têm inúmeras características gerais relevantes a aplicações mais específicas.  Estas características incluem:  
• Uma grande quantidade de dados de entrada;  
• Uma grande quantidade de saída;  
• Necessidade de processamento eficiente para lidar com grandes quantidades de entradas e saídas;  
• Capacidade de entrada e saídas rápidas;  
• Alto grau de repetição no processamento; 
• Computação simples (Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão); 
• Grande necessidade de armazenamento; 
• Atualização de arquivos segura e eficiente; 
• Impacto grave e negativo sobre a organização em caso de pane ou 

falha de operação.  Sistemas Tolerantes a Falhas   Imaginem se os clientes de um banco ficassem sem caixas automáticos, o transtorno e prejuízo que isso poderia causar ou se uma loja de varejo ficasse sem comunicação entre os pontos de vendas, servidor e as empresas de cartão de crédito? Como seria atualizado o estoque? Como verificaria clientes inadimplentes? Algumas empresas como as lojas de varejo e os bancos têm pesados requisitos de Processamento de Transação Online (PTOL) com numerosas solicitações de informações e modificações de arquivos ocorrendo a todo instante. Seus sistemas de processamento de transação online, nos quais maciças quantidades de 
transações são processadas a cada instante, podem causar grandes perturbações empresariais se tiverem problemas de processamento.   
Para evitar essas calamidades, muitas empresas com requisitos pesados 
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de PTOL contam com sistemas de computadores tolerantes a falhas com 
hardware extra, software e suprimento como backup contra falhas dos sistemas. Eles podem utilizar rotinas de software ou lógica de autoverificação para detectarem falhas de hardware e passar 
automaticamente para um dispositivo reserva. As peças podem ser retiradas ou consertadas sem interromper o sistema de computador.   Métodos de Processamento de Transações   Existem 2 tipos de processamento de transações: batches (em lotes) e on-line. No processamento batch as transações são coletas em lotes para posterior processamento. No processamento online as transações são processadas imediatamente após a coleta pela mídia de entrada. Embora exista tecnologia para rodar aplicações SPT usando o processamento on-line, isto não é o ideal para todas as situações. Para muitas o processamento el lote é mais apropriado e gera melhor custo-benefício. As transações de folha de pagamento e faturamento, por exemplo, são executadas tipicamente pelo processamento em lote.   ERP – Sistemas de Gestão Empresarial   Conceito   
ERP (Enterprise Resource Planning) ou Planejamento de Recursos Empresarias também denominado como Sistemas de Gestão 
Empresarial. A solução ERP visa integrar as informações dentro de uma empresa, tendo como função principal criar um único fluxo de informação dentro da empresa. A chave para o ERP é o monitoramento 
em tempo real das funções do negócio, permitindo a análise em tempo real, de questões-chave como qualidade, disponibilidade, satisfação do cliente, performance e lucratividade. Os anos 90 assistiram ao surgimento e a um expressivo crescimento dos sistemas ERP no mercado de soluções de informática. As empresas reconheceram a necessidade de coordenar melhor as suas atividades dentro de uma cadeia de valor para eliminar desperdícios de recursos, reduzindo o custo e melhorando o tempo de resposta às mudanças das necessidades do mercado.   Exemplos de sistemas ERPs existentes no mercado:   
• R/3 da empresa alemã SAP  
• Baan IV da Holandesa Baan 
• OneWorld da americana JD Edwards 
• Oracle Financials, da americana Oracle 
• Magnus, da brasileira Datasul 
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• Microsiga, da brasileira Microsiga 
• Logix, da brasileira Logocenter  Vantagens e Desvantagens do ERP  
 A adoção de um sistema ERP possibilita que a organização elimine inúmeros sistemas separados e os substitua por um conjunto único e 
integrado de aplicações para a empresa toda. Geralmente, estes sistemas são obsoletos e tornam-se uma âncora para a organização, impedindo-a de prosseguir e permanecer competitiva.   Os sistemas ERP operam por meio de um banco de dados integrado e usam, essencialmente, um conjunto de dados para suportar todas as funções do negócio. Assim, as decisões sobre a otimização de uma captação de recursos ou a contabilidade de custo estão disponíveis para toda a empresa, em vez de serem vistos apenas por unidades operacionais. Um projeto de ERP permite que a organização atualize e simplifique a tecnologia de informação empregada.   Na implantação de um ERP, cabe à companhia especificar qual hardware, 
sistemas operacionais e banco de dados que deseja usar, eliminando confusões proporcionadas pelo uso de múltiplas plataformas. Obter integralmente os benefícios do ERP não é simples ou automático. 
Embora ofereça muitas vantagens estratégicas para simplificar o sistema de transações de uma companhia, o ERP consome muito tempo, e sua 
implantação é complexa e onerosa. Em alguns casos fazem-se necessárias mudanças radicais no modo como a empresa opera, para estar em conformidade com os processos de trabalho (melhores 
práticas) suportados pelo ERP.    
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 EXERCÍCIOS  
 1) O que é uma transação? Cite um exemplo.   
2) Explique com suas palavras o que é um Sistema de Processamento de Transação – SPT. Cite um exemplo.   
3) Não existe inter-relação entre as funções departamentais de uma empresa em uma aplicação SPT. Exemplo: Um sistema de processamento de pedidos só está relacionado com o departamento de vendas. Está correta esta afirmação? Justifique a sua resposta.   4) Qual é a finalidade dos Sistemas de Gestão Empresarial – ERP?   5) Um ERP é um pacote de software comercial. Portanto, muitas vezes realizar adaptações é um procedimento comum para que um ERP se torne compatível à realidade da empresa. Baseando-se nessa afirmação explique parametrização e customização.   6) Os fornecedores de pacotes de software ERP utilizam frequentemente 
o termo best practices (melhores práticas) para designar que os ERP são construídos tendo como base modelos padrão de processos de negócios. Qual o cuidado que o cliente ou a empresa deve ter em relação ao termo 
“melhores práticas”?   
7) Cite quais são as etapas do ciclo de vida ERP.   8) Qual a diferença entre os Sistemas de Processamento de Transação e 
os Sistemas (SPT) de Gestão Empresarial (ERP) no que se refere a banco de dados?    
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 5. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL – SIG    Introdução  
 A finalidade principal de um SIG é ajudar uma organização a atingir as suas metas, fornecendo aos administradores uma visão das operações 
regulares da empresa, de modo que se possa organizar, controlar, planejar mais eficaz e eficientemente. Em resumo, um SIG fornece aos administradores não apenas informação e suporte para efetiva tomada de decisão, bem como as respostas às operações diárias, agregando, assim, valor aos processos da organização.   
O SIG precisa fornecer a informação certa, para a pessoa certa, do modo 
certo e na hora certa.   As fontes internas de dados mais significativas para um SIG são seus SPTs. Na maioria dos casos, as empresas que mais conhecem os dados a serem obtidos, como e quando relatá-los com propriedade, e para quais gerentes apresentá-los representam aquelas que sabem aproveitar de 
forma mais significativa seus SIGs. As informações reduzidas (relatórios), principal modo de apresentação do SIG, que são fundamentais para que os gerentes executem as suas funções na 
empresa (processos de decisão), são apresentadas através de vários relatórios resumidos. Estes relatórios resumidos podem ser obtidos 
pela filtragem e análise de dados altamente detalhados em bancos de dados de processamento de transações e apresentação de resultados aos administradores de forma que façam sentido. Esses relatórios ajudam os 
administradores, fornecendo-lhes dados e informações para a tomada de decisões, de forma que possam utilizá-los prontamente.   Diferença entre relatórios gerados pelo SPT e os gerados pelo SIG   A principal diferença entre os relatórios gerados pelo SPT e os gerados pelo SIG é que os relatórios gerados pelo SIG dão suporte a tomada de decisão gerenciais dos níveis mais altos de gerenciamento, onde as decisões tendem a ser menos estruturadas (semi-estruturadas)e menos rotineiras. Enquanto um SPT dá suporte mais frequentemente à eficácia da organização, um SIG dá suporte à eficácia gerencial.   Integração de Informações Gerenciais através do SIG   Como já discutido, uma empresa ou uma organização é um sistema e 
seus departamentos ou áreas funcionais são seus subsistemas 
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organizados em linhas funcionais (finanças, marketing, industrial, e 
assim por diante).   A maior parte dos subsistemas funcionais, é claro, compartilha certos 
recursos de hardware, dados e, frequentemente, até pessoas. Alguns subsistemas, porém, não o fazem. Esses subsistemas são totalmente autossuficientes dentro de uma área funcional e são úteis para 
finalidades específicas.   Um dos papéis do administrador de SI é aumentar a eficiência global do SIG através do aperfeiçoamento da integração desses subsistemas. Por exemplo, poderia haver grupo de dados que se sobrepõem significativamente e, no entanto, estão sendo mantidos em dois departamentos funcionais diferentes (por exemplo: listas de clientes mantidas pelo departamento de vendas e pelo departamento financeiro).   Então, deve-se projetar um SIG para que ele seja uma coleção integrada de subsistemas funcionais dentro da organização. Para tanto, recursos de hardware e banco de dados devem ser compartilhados para que haja a integração.  
 Quando uma abordagem funcional é adotada, é necessário tentar ligar os vários sistemas de informação gerencial. Um meio de unificar e 
integrar vários sistemas são através de um banco de dados compartilhado. O uso de banco de dados comum serve não apenas para 
integrar os vários SIG como também pode ligar os diversos SPTs da organização, tornando mais fácil o acesso a informações reduzindo custos e aumentando a eficiência e eficácia dos relatórios gerenciais.  
 Como outros recursos corporativos, o investimento em SIG deve ser maximizado pela redução e da subutilização. Embora o aumento da eficiência global do SIG seja importante, todos os administradores (incluindo os gerentes de SI) devem considerar que um importante papel do SIG é aperfeiçoar a eficácia através do fornecimento da informação certa à pessoa certa da maneira certa e no momento certo.    Entradas para um SIG   Tecnicamente falando, todos os dados que entram num SIG são dados internos. Isto é, antes de entrarem no SIG os dados estão contidos 
dentro da empresa. No entanto, os dados que entram em um SIG podem ser originários tanto de fontes internas e externas.   
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 Fontes de Dados Internas para o SIG  
 
• Os sistemas de informações gerenciais são as principais fontes de dados de entrada para um SIG.  
• A missão estratégica ou plano da organização é uma outra importante fonte interna de dados.   Fontes de Dados Externas para o SIG   
• Clientes, fornecedores, concorrentes e acionistas cujos dados não foram coletados pelo SPT.  O SIG usa os dados obtidos dessas fontes, processando-os em informações mais úteis para administradores do que mera coleta de dados, basicamente através do fornecimento de relatórios predeterminados. Por exemplo, mais do que apenas obter uma listagem cronológica das atividades de vendas durante as últimas semanas, um gerente nacional de vendas poderia obter os dados semanais de venda da sua organização, em um formato tal que ele possa facilmente ver a atividade de vendas por região, por representante local de vendas, por produto e mesmo em comparação às vendas do último ano.  
 Saídas de um Sistema de Informações Gerenciais   
A saída da maioria dos sistemas de informações gerenciais é uma coleção de relatórios que são distribuídos aos administradores. Esses 
relatórios incluem relatórios programados, relatórios por solicitação e relatórios de exceção.   Relatórios programados: são produzidos periodicamente ou de forma programada, diária, semanal ou mensal. Por exemplo, um gerente de produção poderia utilizar um relatório resumido semanal que liste os custos totais com folha de pagamento com a finalidade de monitorar os custos de mão-de-obra e das tarefas.   Relatório indicador de pontos críticos: um tipo especial de relatório programado, resume as atividades críticas do dia anterior e fica disponível caracteristicamente a cada dia de trabalho. Os relatórios indicadores de níveis críticos podem resumir níveis de estoques, atividades de produção, volume de vendas, etc. Os relatórios indicadores de pontos críticos estão geralmente ligados aos fatores críticos de sucesso (FCS) de uma organização, de modo que os administradores e 
executivos possam usar esse relatório para tomar medidas rápidas e de ações corretivas sobre aspectos significativos do negócio.   Relatórios sob solicitação: são desenvolvidos para dar certas 
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informações a pedido de um administrador. Em outras palavras, esses 
relatórios são produzidos sob solicitação. Um executivo, por exemplo, pode querer saber o nível de estoque de um item em particular.   Relatórios de exceção: são relatórios produzidos automaticamente quando uma situação é incomum ou requer uma atitude da administração. Por exemplo, um gerente poderia estabelecer um 
parâmetro que gerasse um relatório de todos os itens de estoque com menos de 50 unidades disponíveis. O relatório de exceção gerado por esse parâmetro conteria apenas aqueles itens com menos de 50 unidades no estoque. Um relatório de todos os empregados que trabalharam mais de 40 horas na semana é outro exemplo de relatório de exceção. Como acontecem com os relatórios indicadores de pontos críticos, os relatórios de exceção são frequentemente usados para monitorar aspectos críticos para o sucesso de uma organização. Em geral, quando um relatório de exceção é produzido, um gerente ou executivo toma uma atitude.   
Importante: A determinação de parâmetros ou ponto de cortes para um relatório de exceção deve ser feita cuidadosamente. Um ponto de corte 
muito baixo pode resultar em uma abundância de relatórios de exceção; um ponto de corte muito alto poderia acarretar em problemas que precisariam de ações poderiam ficar negligenciadas.  
 
Exemplo: se um gerente quer um relatório que contenha todos os 
projetos do seu orçamento de $ 100,00 para cima, ele pode descobrir que quase todos os projetos da empresa excedem o seu orçamento em no mínimo esta quantia. O ponto de corte $100,00 é provavelmente 
muito baixo. Um ponto de partida de $5000,00 poderia ser mais apropriado.   Orientações para Desenvolver Relatórios SIG  
Orientações  Explicações  
Ajustar cada relatório às necessidades do usuário.  Requer o envolvimento do usuário e a alimentação de dados.  
Gastar tempo e esforços na produção apenas daqueles 
relatórios que serão usados.  

Uma vez instituídos, muitos relatórios continuam a ser gerados mesmo que 
ninguém os usem mais; eles ficam apenas esquecidos.  

Prestar atenção ao conteúdo e à apresentação do relatório.  
Mostrar a informação que é a mais procurada de forma mais destacada. Não sobrecarregue o relatório com dados desnecessários. Use palavras e frases de aceitação geral.  

Ao relatar, usar Alguns relatórios só devem ser 
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gerenciamento por exceção.  produzidos quando há um problema a ser solucionado a uma ação que deve ser tomada.  
Estabelecer parâmetros cuidadosamente  Baixos parâmetros podem resultar em relatórios em excesso; altos parâmetros podem negligenciar informações 

valiosas.  
Produzir todos os relatórios pontualmente  Relatórios desatualizados são de pouco ou nenhum valor.  
Gerar relatórios de formatos 
fixos e padronizados  

Exemplo: relatórios para controle de 
estoque podem conter os mesmos tipos de informações colocados nos mesmos locais nos relatórios.  

Produção de relatórios impressos e em tela de 
computador.  

Podem ser realizados relatórios apresentados em tela, mas que 
apresentem o mesmo formato que os relatórios impressos.  

 Relacionamento entre Profissionais de SI e os Usuários do SIG   
Tipicamente, os programadores e analistas de sistemas estão envolvidos no desenvolvimento e implementação dos relatórios SIG. Muitas vezes, é comum a solicitação de relatórios por parte dos usuários sem muita formalidade, o que acarreta, muitas vezes, em falta de prioridade, necessidade, podendo comprometer o funcionamento do SIG.   Portanto, os profissionais do departamento de SI devem exigir  solicitação formal para a elaboração de relatórios por parte dos usuários.   
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 EXERCÍCIOS  
 1. Explique o que é um sistema de informações gerenciais – SIG.   
2. Quais são os tipos de relatórios de SIG. Explique-os sucintamente.   3. Qual é a importância da integração dos SIGs de uma empresa no que 
se refere a funcionalidade entre áreas ou departamentos?   4. Grandes companhias estão disponibilizando informações de SIG na Web. Na sua opinião, esta atitude é um fator positivo ou negativo para a organização?   5. Apresente fontes de entrada e saída para um dos modelos de SIG. Você pode usar para desenvolver este trabalho a empresa que trabalha como exemplo. Aproveite para destacar pontos positivos ou negativos neste processo. Desta maneira, você poderá estar contribuído para uma melhoria no sistema que existe ou implantação de um modelo que fornecerá informações para a empresa.   
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 6. SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO - SSD  
 
“A administração é a tarefa de encarar a realidade face a face e, assim, 
encontrar coragem para agir” – Jack Welch, CEO, General Eletric  
 Introdução  A tomada de decisão consiste na escolha de uma opção ou mais dentre 
diversas alternativas existentes, seguindo passos previamente estabelecidos e fatalmente culminando numa solução que resolva ou não o problema. Os Sistemas de Suporte à Decisão – SSD, dá assistência na solução de problemas mais complexos – os semi-estruturados ou desestruturados. A ênfase de um SSD recai sobre os estilos e as técnicas individuais da tomada de decisão.    Tomada de Decisão e Solução de Problema   No ramo dos negócios, um dos maiores elogios que se pode receber consiste em ser reconhecido, por colegas e pares, como um “verdadeiro solucionador de problemas”. A solução de um problema representa uma 
atividade crítica para qualquer administração. Uma vez identificado o problema, o processo tem início com a tomada de decisão. Um dos modelos mais aceitos de tomada de decisão, foi desenvolvido por 
Herbert Simon e, divide a fase de tomada de decisão em três estágios: 
inteligência, projeto e escolha. A primeira fase do processo de solução de 
problema é o estágio de inteligência, durante o qual são identificados e definidos os problemas em potencial e /ou as oportunidades. Neste momento, recolhe-se a informação relacionada com a causa e com o 
escopo do problema. Durante este estágio, os recursos e os obstáculos ambientais são investigados. Constitui um procedimento pertinente ao estágio de inteligência, como entregar frutas da região Norte do Brasil na região Sul. A segunda fase é o estágio de projeto, aonde são desenvolvidas soluções alternativas para o problema e avaliada a viabilidade de cada uma delas. Continuando o exemplo anterior, neste estágio devem ser considerar os métodos alternativos de entrega, incluído tempo e custo de transporte. O último estágio é o estágio de escolha, demanda a solução de um curso de ação. A aparente facilidade do ato de escolha não é tão simples quanto parece à primeira vista. A solução de problema inclui e, mesmo, transcende a tomada de decisão, também correspondendo ao estágio de implantação, quando se coloca a solução em prática. Desta forma cabe neste estágio 
determinar como as escolha será cumprida, ou seja, avisar as pessoas responsáveis como devem agir para esta implantação. Finalmente, o processo de solução de problemas atinge o estágio de monitoramento. Neste estágio, os tomadores de decisão avaliam a 
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implementação para verificar, antecipadamente, se os resultados serão 
alcançados e, ainda para modificar o processo à luz de uma nova informação. Isso pode demandar não só feedback, como um processo de ajusto. Neste caso, pode-se corrigir problemas que não foram detectados 
quando da escolha da ação a ser executada. A figura 1 representa o processo de tomada de decisão e, como ele se relaciona com a solução do problema.  
 

    Fatores para Solução de Problemas   Vários fatores são importantes na solução de problemas. Conforme a conscientização desses fatores, maior será a capacidade do gerente em analisar apropriadamente um problema e tomar boas decisões. Esses 
fatores incluem:   
• Múltiplos objetivos de decisão;  
• Surgimento de novas alternativas;  
• Aumento da concorrência;  
• Necessidade de criatividade;  
• Ações políticas e sociais;  
• Aspectos internacionais;  
• Tecnologia;  
• Pressão do tempo.   
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 Características de um Sistema de Suporte à Decisão  
 Os Sistemas de Suporte à Decisão possuem várias características que os credenciam como ferramentas de suporte gerencial efetiva. Nem todos 
os SSD funcionam assim, alguns são pequenos em escopo e oferecem apenas algumas dessas características. Em geral um SSD pode executar as seguintes funções:  
 
• Lidar com grandes quantidades de dados de diferentes fontes. Sistema avançado de banco de dados e de data warehouse tem permitido consultar informações em banco de dados diferentes.  
• Prover flexibilidade de relatório e de apresentação. Os SSD possuem uma variedade maior de formatos. Os gerentes podem obter a informação que desejam, apresentada num formato que se ajuste as suas necessidades.  
• Oferecer orientação gráfica e de texto.  
• Suportar a análise de drill down. Analisar dados consolidados da empresa utilizando pacote de software avançados.  
• Análise de sensibilidade. Constitui o processo de se introduzir mudanças hipotéticas nos dados do problema e observar o impacto 

nos resultados.  
• Simulação.  
• Atingir-Meta.  
 Recursos de um Sistema de Suporte a Decisão  
 Como o próprio nome sugere os sistemas de suporte à decisão suportam as decisões-chave relacionadas aos processos do negócio que agregam 
valor. Podem sem aplicados na maioria das indústrias e funções dos negócios, resultando em benefícios para a organização. Um SSD pode ser usado para programar as classes de acordo com as turmas disponíveis.   Principais recursos de um SSD:   Suporte às fases de solução do problema. O objetivo da maioria dos sistemas de SSD é a de assistir tomadores de decisão nas fases do processo de solução de problema. Como discutido anteriormente, essas fases incluem inteligência, projeto, escolha, implementação e monitoramento. Um SSD específico pode suportar somente uma ou algumas fases de solução do problema. Suporte a diferentes situações de decisão. As decisões podem variar dentro de um intervalo de decisões únicas e específicas até decisões repetitivas. As decisões únicas são normalmente tratadas pelo SSD ad hoc, ou seja, 
particularmente para auxiliar em situações ou decisões que surgem 
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somente algumas vezes na vida dada organização. Por exemplo, quando 
a companhia precisa decidir sobre a implantação de uma nova instalação industrial em outra área do país. Já as decisões repetitivas são tomadas diária, semanal, mensal ou anualmente. Pode ser decisões deste controle 
de estoque até mesmo decisões para o próximo período. Suporte a diferentes estruturas do problema. Os problemas altamente estruturados são diretos, exigindo o conhecimento dos fatos e de 
relacionamentos. Por exemplo, qual a melhor alternativa de aplicação no mercado, considerando a taxa de juros? Enquanto que, os problemas semi-estruturados são mais complexos, como por exemplo, a escolha de um local para a instalação de uma nova unidade de produção.   É importante lembrar que o SPT, SIG e SSD se sobrepõem para fornecer funções complementares. Além disto, em muitas organizações encontram-se integrados por meio de um banco de dados comum. Por exemplo, podem acessar o mesmo banco de dados um SPT de faturamento, que envia faturas mensais aos clientes; um SIG de faturamento, que produz relatórios semanais aos gerentes sobre faturas atrasadas; e um SSD de faturamento, que realizando uma análise de sensibilidade, determina o impacto do pagamento atrasado das faturas 
sobre o fluxo de caixa, receita e níveis de lucros totais. O uso do mesmo banco de dados para esses sistemas diferentes pode exigir hardware e software mais poderosos; caso contrário, o uso intenso do sistema de 
SSD pode tornar a operação de processamento de transações lenta. Além disto, as aplicações ERP e de comércio eletrônico constituem 
instrumentos que podem integrar os SPTs, SIGs e SSDs da organização.    SISTEMAS ESPECIALISTAS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL   As literaturas de ficção científica e filmes populares têm apresentado cenários de sistemas e máquinas inteligentes que assumem o controle do mundo. Sistemas com Hal, do filme 2001: Uma Odisséia no Espaço fornecem uma ideia do que poderia acontecer. Embora, essa avaliação seja fictícia, é possível perceber a aplicação real de muitos sistemas que usam conceitos de IA. Esses sistemas ajudam a elaborar diagnósticos médicos, exploram recursos naturais, apontam erros nos dispositivos mecânicos e auxiliam no projeto e no desenvolvimento. De outros sistemas. Os sistemas de Inteligência Artificial incluem as pessoas, os procedimentos, o hardware, o software, os dados e o conhecimento necessário para desenvolver sistemas e máquinas que demonstrem 
características de inteligência. O objetivo do desenvolvimento de sistemas de IA não é de substituir a decisão humana e sim, ajudar as organizações a alcançarem suas metas. A proposta principal da IA é 
aprender com a experiência e aplicar o conhecimento adquirido.  
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 Principais Ramificações da Inteligência Artificial   Sistemas especialistas. Um Sistema Especialista consiste em hardware 
e software que armazenam conhecimento e fazem inferências semelhantes às de um especialista humano. Robótica. A robótica envolve o desenvolvimento de dispositivos mecânicos ou baseados em 
computador que pintam carros, soldam com exatidão e executam outras tarefas que requerem alto grau de precisão ou, ainda, são tediosas ou perigosas aos seres humanos. Sistemas Visuais. Outra área da IA envolve os sistemas visuais, no qual se incluem hardware e software que possibilitam a captura, armazenamento e manipulação de imagens e fotos. O Departamento de Justiça norte-americano usa os sistemas visuais para executar análise de impressões digitais, praticamente com a mesma precisão dos peritos humanos. Os sistemas visuais podem ser usados em conjunto com os robôs para lhes conferir uma “visão”. Processamento da linguagem natural. Permite ao computador entender e reagir a instruções e comandos feitos em linguagem “natural”. Por exemplo, um sistema de processamento da linguagem natural pode ser usado para recuperar informações importantes sem 
necessariamente digitar os comandos ou pesquisar palavras-chave. Sistemas capazes de aprender. Utilizado por jogos de computadores. Quando eles perdem uma partida, eles são capazes de monitor o 
feedback e acrescentar este conhecimento em outras situações. Redes Neurais. Uma Rede Neural constitui um sistema computadorizado que 
pode agir como ou simular o funcionamento do cérebro humano. As redes neurais são excelentes no reconhecimento de padrões. Por exemplo, elas podem ser usadas para ler o código de barra de um 
cheque de banco, mesmo que esteja sujo ou impresso em baixa qualidade. A Walt Disney e vários grandes bancos, por exemplo, usam as redes neurais para calcular a necessidade de recrutamento baseado no tráfego de clientes – uma tarefa que requer análise precisa da última meia hora.   Características de um Sistema Especialista   Os SE possuem algumas características e capacidades, tais como: Poder 
explicar seu raciocínio ou decisões sugeridas. Por exemplo, quando utilizado para concessão de crédito por uma instituição financeira. Poder 
exibir um comportamento inteligente. Propor novas ideias para a solução dos problemas, como diagnóstico médico ou exploração de gás 
natural. Poder esboçar conclusões de relacionamentos complexos. Um sistema que pode sugerir meios para melhorar os procedimentos de controle de qualidade. Embora as características destes Sistemas 
Especialistas impressionem, cabe destacar que ainda não são 
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amplamente usadas, são difíceis de usar, restrito a problemas 
relativamente simples e, ainda não podem ligar com o conhecimento 
“mesclado”.   Aplicações de Sistemas Especialistas e de Inteligência Artificial   Concessão de crédito. Muitos bancos empregam sistemas especialistas 
para examinar a aplicação de créditos individual e os dados históricos de agências de crédito para tomar uma decisão de concessão de empréstimo ou financiamento.   Layout de fábricas. O FLEXPERT e um sistema especialista que usa a lógica nebulosa para elaborar o layout da fábrica. O software auxilia as empresas a determinar a melhor localização para equipamentos e instalações de produção.   Instalações Médicas e hospitalares. Alguns hospitais usam sistemas especialistas para determinar qual a probabilidade de um paciente contrair câncer ou outras doenças.   Detecção de vírus. A IBM está usando a tecnologia de redes neurais para criar softwares mais avançados que erradiquem vírus de computador. Conserto e Manutenção. Empresas de telecomunicações 
usam software especialista para analisar e fazer a manutenção na rede de telefonia e, até localizar e resolver problemas com os clientes.  
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 7. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E A INTERNET 
  Introdução   
Denomina-se e-commerce uma ampla variedade de processos empresariais para apoiar a compra e venda eletrônicas de bens e de serviços. Atualmente, muitas empresas participam ou patrocinam quatro 
categorias básicas de aplicações de e-commerce: a de empresa a consumidor (B2C), a de empresa a empresa (B2B), a consumidor a consumidor (C2C) e governo a empresas (G2B).   B2C – Business to Consumer. Nesta forma de e-commerce, as empresas precisam desenvolver praças de mercado eletrônico atraentes para seduzir seus consumidores e vender produtos e serviços a ele. Muitas empresas, por exemplo, oferecem websites de e-commerce que oferecem fachadas de lojas virtuais e catálogos multimídia, processamento interativo de pedidos, sistemas seguros de pagamento eletrônico e suporte online ao cliente.   B2B – Business to Business. Esta categoria de e-commerce envolve 
mercados eletrônicos e ligações diretas de mercado entre as empresas. Muitas empresas, por exemplo, oferecem a seus clientes websites seguros de catálogo de e-commerce na Internet ou em Extranet. São 
também muito importantes os portais de e-commerce B2B que oferecem leilões e mercados de troca para empresas. Outros podem contar com 
intercâmbio eletrônico de dados (EDI) pela Internet ou Extranets para troca, de computador a computador, de documentos de e-commerce com seus maiores clientes e fornecedores.  
 C2C – Consumer to Consumer. O enorme sucesso dos leilões online; nos quais os consumidores (assim como as empresas) podem comprar e vender entre si num processo de leilão, torna este processo uma importante estratégia de negócios. Por isso, a participação ou o patrocínio de leilões entre consumidores ou entre empresas é uma importante alternativa de e-commerce, tanto para B2C como para B2B. A propaganda pessoal eletrônica de produtos ou serviços para a compra ou venda por consumidores em sites de jornais eletrônicos, portais de e-commerce de consumidores, ou websites pessoais também é uma forma importante de e-commerce C2C.   G2B – Government to Business. Segundo especialista está será a 
área do e-commerce que mais irá crescer. O governo, municipal, estadual e federal para informar e possibilitar um acompanhamento de suas ações deve disponibilizar a maior quantidade de informações e, 
realizar cada vez mais transações comerciais nesta modalidade. Os 
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governantes nacionais são uns dos que mais utilizam esta modalidade de 
transação.   Processo Básico de e-commerce  
 O processo básico de e-commerce é composto por nove componentes fundamentais da estrutura do processo de e-commerce. Este modelo 
também pode ser aplicado a aplicações não comerciais usando a internet, como em um sistema de recursos humanos com base numa intranet, neste exemplo apenas o pagamento e administração de catálogo não estariam disponíveis. O processo básico é formado por:   Controle de acesso e segurança. Os processos devem estabelecer confiança mútua e acesso seguro entre as partes numa transação de e-commerce, reconhecendo usuários, autorizando o acesso e reforçando características de segurança. É parte deste processo garantir que 
hackers não terão acesso (roubo) a senhas, números de cartão de crédito e, falhas do sistema.   Administração de Perfis. O site será personalizado de acordo com o 
seu perfil. Através de um recurso denominado cookies. Este recurso é utilizado para enquadrar cada usuário dentro de uma categoria, personalizando o conteúdo dos sites, tanto como recomendações de 
produto e Gerenciamento de busca. Processos de busca eficientes e eficazes proporcionam uma capacidade superior de e-commerce ao 
website que auxilia os clientes a encontrarem o produto ou serviço específico que desejam examinar ou comprar.   Gerenciamento de Conteúdo e Gerenciamento de Catálogo. O software de conteúdo auxilia as empresas de e-commerce a desenvolver, criar, entregar, atualizar e arquivar dados de texto e informações de multimídia em websites de e-commerce. Desta foram, outras empresas, da organização que estão em localidades distantes podem atualizar as suas informações no site usando este recurso com a administração de perfis citada acima.   Administração de Fluxo de trabalho. Os sistemas de fluxo de trabalho de e-business para a colaboração entre empresas auxiliam os funcionários a colaborarem eletronicamente para a realização de tarefas estruturadas de trabalho existentes nos processos de negócios que dependem de conhecimentos.  
 Notificação do evento. Os processos de notificação do evento desempenham um importante papel nos sistemas de e-commerce, uma 
vez que clientes, fornecedores e funcionários da empresa devem ser 
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notificados sobre todos os eventos que possam afetar sua situação numa 
transação. O software de notificação de eventos opera com o software de gerenciamento de fluxo de trabalho para monitorar todos os processos de e-commerce e registrar todos os eventos relacionados, até 
mesmo as alterações inesperadas ou situações problemáticas. Isto engloba a notificação da administração de uma empresa para que possa monitorar as reações de seus funcionários a eventos de e-commerce e o 
feedback de clientes e fornecedores.   Colaboração e Comércio. Esta importante categoria dos processos de 
e-commerce abrange aqueles que apóiam os arranjos de colaboradores vitais e os serviços de comércio de que os clientes e fornecedores precisam para efetuarem transações de e-commerce.   Pagamento. O pagamento para os produtos e serviços adquiridos é um conjunto de processos óbvios e vitais nas transações de e-commerce. Porém, não são simples devido à natureza eletrônica quase anônima das transações que ocorrem entre os computadores da rede. Os processos de pagamento também são complexos por causa da ampla variedade de alternativas de débito e crédito e de intermediários e instituições 
financeiras que podem ser envolvidas.   Tendências das aplicações de e-commerce  
Assim, o e-commerce está mudando a forma como as empresas fazem negócios tanto interna como externamente com seus clientes, 
fornecedores e outros parceiros de negócios. A forma como as empresas aplicam o e-commerce a seus negócios também está sujeita a mudar à medida que seus gerentes deparam-se com uma variedade de 
alternativas. As aplicações de e-commerce por muitas empresas passaram por várias e importantes fases, enquanto o e-commerce amadurece no mundo dos negócios.  Independente do tipo de transação que será executada, o recurso principal e indispensável para garantir confiabilidade ao site é a segurança.    O que é Segurança   segurança. S. f. 2. Estado, qualidade ou condição de seguro. 3. Condição daquele ou daquilo em que se pode confiar. 4. Certeza, firmeza, convicção. seguro. [Do lat. securu.] Adj. 1. Livre de perigo. 2. 
Livre de risco; protegido, acautelado, garantido. 8. Em quem se pode confiar. 9. Certo, indubitável, incontestável. 10. Eficaz, eficiente. [Dicionário Aurélio]   
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 O que é Segurança da Informação A Segurança da Informação 
protege a informação de uma gama extensiva de ameaças para assegurar a continuidade dos negócios, minimizar os danos empresariais e maximizar o retorno em investimentos e oportunidades.  
 Princípios da Segurança da Informação Para garantir a Segurança da Informação, é necessário que os seguintes princípios básicos sejam 
respeitados:   Confidencialidade: assegurar que a informação será acessível somente por quem tem autorização de acesso; Integridade: assegurar que a informação não foi alterada durante o processo de transporte da informação; Disponibilidade: assegurar que usuários autorizados tenham acesso a informações e a recursos associados quando requeridos.   Segurança de e-business   O uso de tecnologias de informação em sistemas de e-business exerceu importante influência na sociedade, aumentando, assim, os problemas 
éticos em relação ao crime, privacidade, individualidade, emprego, saúde e condições de trabalho. O cibercrime está se tornando um dos negócios em crescimento da rede. Hoje, os criminosos estão fazendo de tudo, 
desde roubo de propriedade intelectual e prática de fraude até o lançamento de vírus e a realização de atos ciberterrorismo. 
Administração de segurança é fundamental em e-business. Esta administração pode minimizar erros, fraudes e perdas nos sistemas computadorizados interconectados que interligam as atuais empresas de 
e-commerce.    Recursos de Segurança   Monitoramento de e-mail. A internet e outros sistemas online de e-mail são um dos alvos favoritos dos hackers que querem espalhar vírus de computador ou invadir computadores interligados em rede. O e-mail também faz parte do campo de batalha para as tentativas de as empresas reforçarem as políticas contra mensagens ilegais, pessoais ou de prejuízo por empregados, e as exigência de alguns funcionários e outros agentes, que vêem tais políticas como violação de direitos à privacidade. As grandes companhias estão monitorando os e-mails de 
seus funcionários principalmente para evitarem:  1) Potencial responsabilidade legal pelas informações contidas no e-mail.  2) Potencial quebra de segredos empresariais  
3) Uso do e-mail para assédio sexual, racial ou pedofilia  
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4) Concordância com determinações legais  
5) Utilização pessoal (não empresarial) do e-mail.   Criptografia. A criptografia tornou-se uma maneira importante de 
proteger dados e outros recursos de rede de computadores, principalmente na Internet, intranets e extranets. Senhas, mensagens, arquivos e outros dados podem ser transmitidos de forma embaralhada 
e desembaralhados pelos sistemas de computadores apenas para os usuários autorizados. A criptografia envolve o uso de algoritmos matemáticos especiais, ou chaves, para transformar dados digitais em um código embaralhado antes que esses dados sejam transmitidos e para decodificá-los quando forem recebidos.  

  Métodos de Criptografia  Chave Simétrica 

 A mesma chave é utilizada para cifrar e decifrar os dados. DES e RC4 são exemplos deste sistema.  Chave Assimétrica  
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 O que é cifrado com uma chave, Só pode ser decifrado com a outra. RSA e Elliptic Curve são exemplos deste sistema.   Certificados Digitais  Certificados Digitais são equivalentes eletrônicos às provas físicas de identificação, como passaporte e cédulas de identidade, que auxiliam a autenticação de usuários em redes de comunicações.   Atividade  Compare 3 sites do mesmo ramo de atividade e, analise:  Segurança, praticidade e eficiência do site em recursos de busca e qualidade do serviço prestado.  
 Glossário da era e-commerce   e-business  Consiste na utilização da Web para ajudar as empresas a simplificarem 
os seus processos, aumentarem a sua produtividade e melhorar a sua eficiência. Permite que as empresas se comuniquem com facilidade com parceiros, fornecedores e clientes, que se conectem com sistemas de 
dados de back-end e que realizem transações de maneira segura.  e-commerce  A capacidade de comprar e vender produtos e serviços através da Internet. Inclui a exposição de bens e serviços on-line, bem como a colocação de pedidos, faturamento, atendimento e ainda todo o processamento de pagamentos e transações.   e-marketplace  As comunidades de negócios estão começando a formar e-marketplaces, o que permite automatizar e alavancar transações entre os membros da comunidade. Ao colocar em contato grandes quantidades de compradores e vendedores, os e-marketplaces dão aos vendedores 
acesso a novos clientes, ampliam as opções à disposição dos compradores e reduzem os custos das transações.   
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 e-business on demand  
Uma empresa com processos de negócios integrados de ponta a ponta. Essa integração ocorre tanto internamente, em todos os setores da empresa, quanto externamente, alcançando os seus parceiros-chave, 
fornecedores e clientes. Uma organização que opera on demand pode responder com flexibilidade e rapidez a qualquer solicitação do cliente, oportunidade de mercado ou ameaça externa e possui basicamente 
quatro atributos-chave: é responsiva, variável, focalizada e resiliente.   Empresa on demand  Uma empresa com processos de negócios integrados de ponta a ponta. Essa integração ocorre tanto internamente, em todos os setores da empresa, quanto externamente, alcançando os seus parceiros-chave, fornecedores e clientes. Uma organização que opera on demand pode responder com flexibilidade e rapidez a qualquer solicitação do cliente, oportunidade de mercado ou ameaça externa e possui basicamente quatro atributos-chave: é responsiva, variável, focalizada e resiliente.   e-procurement   
A aquisição direta ou indireta de produtos e serviços, utilizando a Internet e novas tecnologias para facilitar um fluxo contínuo e completo de atividades estratégicas de procurement, por meio da conexão entre 
compradores e fornecedores. Inclui ferramentas e sistemas de inteligência de negócios que aumentam a capacidade de resposta e de 
análise em uma organização de procurement.   e-sourcing  
 A solução e-sourcing pode englobar tudo, desde a hospedagem de servidores até a terceirização de infra-estruturas completas de TI. É uma maneira inteligente de permitir que as empresas mantenham o foco sobre os seus negócios essenciais, ao mesmo tempo em que alavancam a capacitação, as pessoas e a tecnologia.   
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 Questionário 1 
 
1. Defina o que é um Sistema de Informações Gerenciais. 
2. Qual a diferença entre Dado, Informação e Conhecimento? 
3. Qual o conceito de Sistemas? Explique seus componentes. 
4. Explique quais são os Recursos dos Sistemas de Informação. 
5. Existem três tipos principais de Sistema de Apoio as Operações,  
explique cada um. 
6. Para os Sistemas de Apoio Gerencial também existem três tipos,  quais são eles e no que consistem. 
7. O que são os Sistemas Especialistas e Inteligência Artificial? 
8. Para se manterem competitivas as organizações podem adotar  diferentes procedimentos, quais são os principais, explique. 
9. O que é Vantagem Competitiva, e qual o modelo de cinco forças? 
10. Explique o que são os recursos de hardware, software e redes. 
11. Qual a diferença entre Internet, intranet, extranet 
12. Qual a importância do Banco de dados para o gerenciamento  de dados empresariais. 
 


