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História 

O primeiro computador fabricado no Brasil - 1972 

[Você Sabia.mp4


História 

Escritor de ficção científica Arthur C. Clarke - 1974 

Arthur C. Clarke previu como os computadores mudariam a nossa vida.mp4


Estudo de caso 1 - Yankees 

Ref.:Sistemas de informação gerenciais – Laudon & 

Laudon 



Estudo de caso 

Sistemas de informação gerenciais – Laudon & Laudon 

 

Atividade em grupos: 

- quais problemas geraram a necessidade de uma 

mudança de tecnologia no estádio dos Yankees ? 

- o alto investimento em tecnologia era justificável ? 

- quais foram as principais vantagens obtidas com a 

nova tecnologia ? 

- o que aconteceria se não houvesse sido tomada a 

decisão de investir em nova tecnologia ? 



O papel dos sistemas de informação 

Mais de 50% de todo investimento privado dos EUA 

envolve tecnologia e sistemas de informação. 
Ref.: Laundon e Laundon, 2009 

 

 

Top 15 Best Global Brands Ranking (2000-2018).mp4


O papel dos sistemas de informação 

Atividade em grupo: 

 

Quais mercados / empresas foram fortemente 

impactados pelo uso de novas tecnologias nos últimos 

anos? 



Mudanças no mercado 

Uber 

Telefonia 

Jornais 

Airbnb 

Venda de passagens aéreas 

Alibaba 

Amazon 

Livrarias 

Supermercados 

Música – IPod, Spotify 

Cinema – Netflix 

Correios 

Bancos digitais 



Objetivos organizacionais dos SI 

Excelência operacional 

Novos produtos, serviços e modelos de negócio 

Relacionamento com clientes e fornecedores 

Melhor tomada de decisões 

Vantagem competitiva 

Sobrevivência 

 

 

 



Definições 

TI – Tecnologia da Informação 

 

Todo software e todo hardware que uma empresa 

necessita para atingir seus objetivos organizacionais. 

 

 

 



Definições 

SI – Sistema de Informação 

 

Um conjunto de componentes inter-relacionados que 

coletam, processam, armazenam e distribuem 

informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, 

a coordenação e o controle de uma organização e o 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

 

 



Definições 

Dados      x     Informação  

 



Definições 

Dados      x     Informação  

 



Definições 

Os sistemas de informação transformam dados 

(sequência de fatos não analisados e organizados) em 

informações (dados apresentados de forma significativa 

e útil para análise e tomada de decisões) 

 



Definições 

entrada – processamento - saída  

 

 

 

 

 

 

 



Definições 



SI – além da TI 

Sistemas 

de 

informação 

Tecnologia 

Pessoas 

Organizações 



Organizações 

 

Tecnologia                        Organizações 

 

 

                             Cultura da organização 

 

 

 

 



Estudo de caso 2 - Natura 



Sistemas de Informação 

• Soluções para problemas e desafios organizacionais 

• “Abordagem de solução de problemas” 



Solução de problemas- visão SI 



Solução de problemas- visão SI 



Solução de problemas- visão SI 



Estudo de caso 3 – indústria fonográfica 


