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TEORIA GERAL DOS SISTEMAS 



Como surgiu a Teoria Geral dos Sistemas? 

Em 1937 o biólogo Karl Ludwing Von 
Bertalanffy procurava um modelo científico 
para explicar o comportamento de um 
organismo vivo; 

 



 

 

Um todo organizado, que está rodeado 
por um ambiente e que é formado por 
elementos interdependentes, os quais 
coordenados atingem determinados 
objetivos; 

 

O QUE SÃO SISTEMAS? DEFINIÇÃO 



O QUE SÃO SISTEMAS? DEFINIÇÃO 

 

“Um sistema é um conjunto de elementos 
que interagem para realizar objetivos. Os 
próprios elementos e os relacionamentos 
entre eles determinam como o sistema 
funciona.” 

 
STAIR E REYNOLDS, Ralph M. e George W. Princípios de Sistemas de Informação 9ª Ed. 
SP: Ed. Cengage Learning. 

 

 

 



OU SEJA... 



OU SEJA... 



PREMISSAS BÁSICAS 

Os sistemas existem dentro dos sistemas; 

 

Os sistemas são abertos em sua grande 
maioria; 

 

As funções de um sistema dependem de sua 
estrutura; 

 

 

 

 



COMO FUNCIONA UM SISTEMA? 

Entrada Processamento Saída 

Realimentação 



O QUE UM SISTEMA PRECISA? 

ENTRADA (INPUT): 

São os recursos que a empresa obtém ou extrai do 
ambiente, dados, capital, mão de obra, equipamentos; 

São todos os elementos que o sistema deve receber para 
serem processados e/ou convertidos em saídas; 

 

PROCESSAMENTO: 

São as partes internas do sistema e as ações realizadas pelo 
componente do mesmo, utilizadas para converter ou 
transformar as entradas em saídas 

Refere-se a competência dos funcionários que compõe a 
empresa para transformar ou manipular recursos de 
entrada; 

 

 

 

 

 

 



O QUE UM SISTEMA PRECISA? 

Saída (Output): 
 

São os resultados do processamento na forma de bens ou 
serviços que são destinados ao usuário ou cliente final; 

São os resultados produzidos pelo processamento, em geral 
diretamente relacionados aos objetivos ou razões dos 
sistemas; 

Realimentação (Feedback) 
É o retorno do dado sobre as saídas produzidas pelo sistema 
sobre as entradas do mesmo; 

É uma saída usada para fazer ajustes ou modificações nas 
atividades de entrada ou processamento. Assim os erros ou 
problemas podem fazer com que os dados de entrada sejam 
corrigidos ou que um processo seja modificado; 











 

A UNIFAC é um SISTEMA??? 



SISTEMA 



SUBSISTEMAS 

Um sistema sempre funciona 
dentro de um ambiente que 
contém outros sistemas. Se um 
sistema for componente de um 
sistema maior, ele é um 
subsistema. 
 



SUBISTEMA 



SUPER SISTEMA 



INTERFACE 

É a comunicação entre um sistema e outro ou 
entre os subsistemas. Para que haja a 
comunicação é necessário um padrão de 
conexão entre os sistemas. 

 



EXEMPLOS 


