
Gestão de Sistema de 
Informação Gerencial 

 



O que é Sistema de Informação 

Um sistema de informação é um tipo 
especializado de sistema, podendo ser 
definido como um conjunto de componentes 
interrelacionados 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. 

 



Sistemas Manuais de Informação 

Um sistema de informação pode ser manual ou 
computadorizado. 

 

Exemplo de Sistema Manual: 

Ficha Kardex; 

Analise de Ações; 

 

Quais mais  



Sistemas de Informação baseados em 
computadores 

Um sistema de informação baseado em 
computador é um conjunto único de hardware, 
softwares, bancos de dados, telecomunicações, 
pessoas e procedimentos, que são configurados 
para coletar, manipular, armazenar e processar 
dados em informações. 



Hardware 

Hardware é a parte física dos computadores, 
são utilizados para suportar atividades de 
entrada, processamento e saída. 

 



Software 

Software é a parte lógica dos computadores. 
São os programas que comandam as operações 
dos computadores. 



Bancos de Dados 

Um banco de dados é uma coleção de fatos e 
informações, consistindo em dois ou mais 
arquivos de dados relacionados. 



Telecomunicações, Redes e Internet 

Telecomunicação é a transmissão eletrônica de 
sinais para comunicações, que permite as 
organizações realizarem seus processos e 
tarefas por meio de redes efetivas de 
computadores. 

Redes conectam computadores e equipamentos 
em um edifício, por todo o país, ou ao redor do 
mundo, possibilitando a comunicação 
eletrônica. 



Telecomunicações, Redes e Internet 

Internet é a maior rede de computadores do 
mundo, consistindo em milhares de redes 
interligadas, todas elas trocando informações 
livremente. 



Pessoas 

As pessoas podem ser o elemento mais 
importante na maioria dos sistemas de 
informação com base em computadores, elas 
fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso 
para a maioria das organizações. 



Procedimentos 

Procedimentos incluem estratégias, políticas, 
métodos e regras para utilizar os sistemas de 
informação computadorizado, incluindo a 
operação, manutenção e segurança do 
computador. 



Sistemas de Informação 

Entrada Processamento Saída 

Realimentação 



Dados 

Dados são constituídos de fatos crus. 

 

 

 
Bola Verde 

Bola Vermelha 

Bola Amarela 



Informação 

Informação é um conjunto de fatos organizados 
de tal maneira que possuem valor adicional, 
além do valor dos fatos individuais. 



Conhecimento 

Conhecimento é a consciência e a compreensão 
de um conjunto de informações e os modos 
como essas informações pode ser úteis para 
apoiar uma tarefa específica ou para chegar a 
uma decisão. 



Características das Informações  

 Clara  Apresentar o fato com clareza, 
não os mascarando entre fatos 
acessório; 

Precisa  Deve ser de um alto padrão 
de precisão e não deve apresentar 
termos como: “por volta de...”, “cerca 
de”, “mais ou menos”; 

 



Características das Informações  

Rápida  Chegar ao ponto de decisão 
em tempo hábil para que surta efeito. 
Uma informação pode ser muito clara e 
precisa, mas, se chegar atrasada ao 
momento da decisão, já perdeu sua 
razão de ser; 

Dirigida  A quem tenha necessidade 
dela; 

 



Características das Informações  

Completa  Deve conter todos os fatos 
importantes; 

Flexível  Usada para diversas 
finalidade; 

Confiável  Depende da sua fonte de 
informação; 

Verificável Podem ser checadas; 
 


