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1.1 Noção de sistema 

Sistema é um conjunto de elementos interrelacionados que tem por função processar 
dados recebidos (input) em produtos (output). 

Sistema: é um conjunto de elementos inter-relacionados e interagindo de 
modo a formar um todo para atingir objectivos comuns e aceitando inputs 
produzindo output numa organizada transformação de processos. 

De acordo com O’Brien1, citado por Rascão (1997), sistema é “um 
conjunto de elementos interrelacionados, ou de elementos (e.g. de 
processos) interagindo e formando um todo”. 

Todos os sistemas possuem as três componentes primárias (input, mecanismo de 
transformação e output). Contudo, os sistemas mais completos e perfeitos têm, para 
além disso, objectivos, um mecanismo de auto alimentação (feed-back loop) e um 
mecanismo de controlo.  

                                                 
1
 O’Brien, James A., Management Information Systems – A Managerial and User Perspective, Irwin, 
1990. 
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Contudo, como ilustra a figura 1, os sistemas mais completos e perfeitos, para além 

dessas três componentes básicas, incluem um mecanismo de auto alimentação (feed-
back loop), um mecanismo de controlo e objectivos. Este tipo de sistemas, mais 
completos, designam-se por sistemas de ciclo fechado (closed-loop systems). Por seu 
lado, os sistemas que possuem apenas as três componentes primárias, sem mecanismos 

de auto-alimentação e autocontrole, designam-se de sistemas de ciclo aberto (open-loop 
systems), McLeod (1995). 

 

Numa outra perspectiva, os sistemas que têm a capacidade de interagir com outros 
sistemas, existentes no seu ambiente, designam-se de sistemas abertos. Os outros 

sistemas que não possuem essa capacidade de interacção são os sistema fechados. Por 

exemplo, uma empresa tem a capacidade de interagir com outras empresas e outras 

instituições do seu meio envolvente, constitui por isso um sistema aberto e, na medida 

em possui mecanismos de auto-alimentação e auto-controlo, constitui também um 

sistema de ciclo fechado. 

 

Existem sistemas a vários níveis e um determinado sistema faz normalmente parte de 

outros sistemas, de âmbito mais vasto, que se designam supersistemas. Por sua vez um 

sistemas pode conter subsistemas. 

Existem vários tipos de sistemas. Edward Yordon apresenta os seguintes exemplos: 

•Sistemas naturais 

–Físicos 
� Sistema estrelar 

� Sistemas geológicos 

� Sistema molecular 

–Vivos 
� Sistema de reprodução 

•Sistemas criados pelo homem 

–Sistemas sociais 

–Sistemas de transportes 

–Sistemas financeiros 

1.2 Sistemas de Informação 

O conceito de Sistemas de Informação é usado para referir o SI da organização na sua 

globalidade ou para referir cada um dos diferentes subsistemas de informação. 

 

O conceito de SI tem variado ao longo dos anos e depende da perspectiva de análise. 
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Sistema de Informação é um sistema que reúne, guarda, processa e faculta 
informação relevante para a organização ..., de modo que a informação é 
acessível e útil para aqueles que a querem utilizar, incluindo gestores, 
funcionários, clientes .... Um sistema de Informação é um sistema de 
actividade humana (social) que pode envolver ou não a utilização de 
computadores. (Buckingham, et al., 1987). 

Sistema de informação é uma combinação de procedimentos, informação, 
pessoas e TI, organizadas para o alcance de objectivos de uma 
organização. (Alter, 1992). 

 

No mesmo sentido, Gordon (1999) um sistema de informação inclui: 

• tecnologia de informação (equipamentos (hardware), programas (software), os 

sistemas de gestão de bases de dados (SGBD’s) e as tecnologias de comunicação 

de dados ou redes de comunicação de dados; 

• dados; 

• procedimentos para o processamento de dados; 

• pessoas que utilizam os dados e a informação. 

Qualquer sistema de informação possui pelo menos três elementos, dados, pessoas e 
procedimentos. Os sistemas de informação computarizados (computer-based 
information systems) para além destes três possuem mais dois outros elementos o 
hardware e o software que em conjunto podemos designar por Tecnologia de 
Informação.  

 

Relação entre os cinco componentes do Sistemas de Informação 

 

O hardware é o equipamento utilizado no tratamento electrónico da informação e é 

constituído por componentes de input, processamento, memória e output. 
O software é constituído pelos programas que são instruções executadas pelo hardware 
tal como os procedimentos são instruções a ser seguidas pelas pessoas. 

Os sistemas de gestão de bases de dados e as tecnologias de comunicação são 

componentes importantes da Tecnologia de Informação, mas estas são também 

constituídas por hardware e software.  

Tendo em conta que hoje quase todos os sistemas de informação utilizam a tecnologia 

da informação ou seja são computarizados, desde que não exista o risco de confusão, 

utiliza-se a designação de Sistemas de Informação para designar os próprios Sistemas de 

Informação Computarizados (SIC’s). 

  
Bridge 
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Instructions 
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Numa perspectiva de análise de sistemas, Martin et Al (1991) representam um sistema 

da seguinte forma: 

Componente 1

Componente 3

Componente 2

Armazenamento 1

Interface

Interface

Input 1

Input 2

Interface

Output 1

Fronteira

Ambiente

Sistema

 
 

Fronteira, admite-se que os elementos dentro da fronteira são mais controláveis que os 

elementos de fora; 

Ambiente, fornecendo inputs, constrangimentos e oportunidades; 

Input, recursos (dados, materiais, energia) do meio externo são consumidos e 

manipulados no sistema; 

Output, recursos ou produtos (informações, relatórios, écrans, materiais) enviados para 

o meio externo pelas actividades do sistema; 

Componentes, as actividades ou processos do sistema que transformam as entradas em 

subprodutos ou produtos acabados; 

Interfaces, Locais onde o sistema interage com o meio ambiente; 

Armazenamento, Locais de armazenamento temporário ou definitivo dos produtos 

manipulados pelo sistema. 

1.3 dados, informação e conhecimento  

Dados são factos/eventos, imagens ou sons que podem ser pertinentes ou 
úteis para o desempenho de uma tarefa, mas que por si só  não conduzem a 
uma compreensão de determinado facto ou situação. 

Os dados são factos, valores e indicadores recolhidos e armazenados no 
sistema de informação.  

Dados: “Streams of raw facts representing events occurring in 
organisations or the physical environment before they have been organised 
and arranged into a form that people can understand and use” (Laudon, 
1999) 
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Informação é toda a porção de dados previamente preparada para servir 
determinados objectivos. A informação depois de produzida e 
disponibilizada vai permitir a tomada de decisões. 

Conhecimento: é uma combinação de instintos, ideias, regras e 
procedimentos que guiam as acções e as decisões. 

Conhecimento é um fluido misto de experiência, valores, informação 
contextual e perspectivas especializadas que fornece um enquadramento 
para avaliar e incorporar novas experiências e informação. È originado e é 
aplicado na mente dos individuos . Nas organizações torna-se 
frequentemente embebido nas rotinas organizacionais, procedimentos, 
práticas e normas”. (Davenport e Prusak, 2000) 

 

Esta ultima definição reconhece não só o processo cognitivo inerente ao conhecimento e 

à forma como este é derivado da informação, mas também identifica a forma que esse 

conhecimento pode assumir  o seu carácter fluido, ou seja, o facto de o conhecimento 

mudar com a organização e com as pessoas que o detêm. 

Relativamente à forma como o conhecimento pode assumir, têm sido apresentadas 

várias taxonomias para os tipos de conhecimento existentes nas organizações. A 

distinção entre Conhecimento tácito e Conhecimento explícito apresenta-se não só a 

mais consensual e abrangente mas também como a mais relevante para a Gestão do 

Conhecimento. 

Assim, o Conhecimento Explícito é normalmente definido como sendo o 

conhecimento que pode ser estruturado e documentado, podendo assim ser mais 

facilmente codificado através de tecnologias e sistemas de informação. 

O Conhecimento Tácito será o tipo de conhecimento que reside na mente humana, sob 

a forma de comportamento, percepção e experiência, podendo estar subjacente aos 

processos, normas, cultura e rotinas da empresa. Não é facilmente codificado, sendo no 

entanto na sua gestão que reside o maior nível de valor acrescentado para uma 

organização. 

1.3.1 Relação entre dados, informação e conhecimento 

Uma das abordagens mais frequentes é o da pirâmide do conhecimento, em que na base 

encontramos os dados, na camada intermédia a informação e no topo o conhecimento. 

Nesta abordagem, os dados seriam um conjunto de observações e factos discretos sobre 

um determinado evento e a informação seria então um conjunto de dados estruturados e 

contextualizados, normalmente sobre a forma de documentos ou outros meios de 

comunicação e que constituem uma mensagem para o destinatário. (Davenport e Prusak 

2000). 

Embora simples, esta organização, esta organização não captura na sua totalidade a 

relação, por vezes complexa que se estabelece entre esses níveis, em particular entre a 

informação e o conhecimento. A informação, de per si, não possui valor. O seu valor 

está no seu uso e o seu uso depende da capacidade de um indivíduo em retirar 

significado dessa informação e assim criar conhecimento. Por sua vez o conhecimento 

também não tem valor enquanto não seja utilizado. Este enfoque na utilização tem sido 

um dos elementos centrais considerados numa implementação de Gestão do 

conhecimento. 

 

 



 

Antonio.martis@iscte.pt  6 

Para Urdaneta (1992) existem quatro classes distintas: 
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Um sistema de informação (SI) é um tipo de sistema, cuja particularidade é a de 

processar dados, transformando-os em informação ou em conhecimento. Para a 

completa compreensão dos sistemas de informação é, portanto, necessário ter presente 

os conceitos interrelacionados de dado, informação e conhecimento. O modelo da figura 

1-2, adaptado de Alter
2
, citado por Rascão (1997), ilustra um possível entendimento do 

relacionamento entre dados, informação e conhecimento. 

Figure 3 Inter-relação entre dados, informação e conhecimento 

C on h ec im en to

a cum u la d o

D a d o s
P r o ce ssam en to In fo rm a çã o In te rp r e ta ç ã o ,

d ec isã o  e  a c çã o

R esu lta d o s

 

                                                 
2
 Alter, Steven “Information System – A Management Perspective”, Addison-Wesley, 1992. 
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Dados são factos registados, números, observações ou medidas sem organização ou 

contexto, enquanto que informação são dados em contexto, isto é, processados, 

organizados e interpretados. Conhecimento é um modelo ou um entendimento acerca 

das pessoas, objectos ou acontecimentos derivado dos dados ou da informação 

acumulada acerca deles ou da experiência. 

O que a figura 1-2 nos diz é que as pessoas utilizam informação e conhecimento para 

interpretar os factos, traduzidos em dados, e para tomar decisões que, por sua vez, 

conduzem à acção e aos resultados. Esses resultados, por sua vez, dão origem a novo 

conhecimento que é acumulado para mais tarde ser de novo utilizado. 

A acumulação de conhecimento pode ser formal, em bases de conhecimento, ou 

informal, através da experiência. 

1.4 Características da Informação 

1.4.1 A informação como recurso 

Na perspectiva da gestão, a informação deverá ser encarada como um recurso, a par do 

capital e do trabalho, que necessita de ser gerido para que a organização melhore ou 

mantenha a sua posição competitiva.  

Nesse sentido é vulgar o conceito de gestão do recurso informação - IRM (Information 

Resource Management), que compreende o conjunto de actividades associadas à sua 

gestão (aquisição, protecção, utilização, disseminação, promoção, etc.). 

McLeoad (1995) classifica os recursos que os gestores administram em dois tipos: 

� Recursos físicos (pessoal, materiais, máquinas e dinheiro); 

� Recurso conceptual (dados e informação). 

 

A gestão da informação como recurso envolve, segundo Reis (1993), as seguintes 

funções: 

• administração dos dados – identificação e classificação a informação 
necessária ao negócio e requisitos associados, desenvolver procedimentos para 

definir os dados e desenvolver uma arquitectura
3
 de dados para a empresa; 

• administração do dicionário de dados - envolvendo a descrição e catalogação 
da informação disponível; 

• administração da base de dados – envolve as actividades como o desenho e do 
ambiente referente às bases de dados, incluindo procedimentos de controlo, 

esquemas de privacidade no acesso, etc.; 

• serviços de acesso à informação – procura assegurar os serviços de suporte do 
hardware e software necessários, para que os utilizadores finais possam aceder e 

manipular a informação de forma conveniente. 

A informação, para ter valor para a organização e para os seus utilizadores, deve possuir 

determinadas qualidades ou características. Assim, a informação deve ser: 

• Pertinente, isto é, relacionar-se com as pessoas ou o negócio; 

• Atempada, disponível em tempo útil para o utilizador; 

• Exacta, isenta de erros e representar com a adequada precisão os factos; 

                                                 
3
 Arquitectura significa “a estrutura de alguma coisa”: Uma arquitectura cria uma imagem daquilo que se 

pretende criar, mostrando como as componentes se enquadram conjuntamente. 
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• Acessível, disponível no momento, no lugar e na forma apropriada e 

mais fácil de usar pelo seu utilizador; 

• Completa, descrever com rigor adequado os factos. 

Para além disso, a boa informação deve conter um “elemento de surpresa que reduz a 

incerteza” (Kroenke, 1994) e deve ser produzida a um custo razoável, em relação aos 

benefícios resultantes da sua utilização. 

Figura 1 – Fosso decisional 

 

Portanto, ao desenhar e implementar e ao avaliar um SI, é necessário ter em conta estas 

qualidades de forma a assegurar que esses sistemas produzem informação com a 

qualidade apropriada aos fins a que se destina, tendo em conta o balanço custos / 

benefícios. 

A informação pode ainda ser considerada um recurso, utilizado na produção de bens ou 

serviços; um activo com elevado valor, nomeadamente na melhoria da eficiência e 

eficácia; e uma mercadoria (commodity), que pode ser vendida, dando origem a receitas 
na empresa. 

O conjunto de recursos utilizados pela empresa para adquirir, processar e distribuir 

informação constituem os recursos de informação. Estes incluem, para além dos dados e 

da informação em si, os meios e sistemas utilizados para os recolher, armazenar, 

processar, analisar e distribuir. Em qualquer sistema de informação, as pessoas utilizam 

dados, de acordo com determinadas instruções ou procedimentos. Assim, os dados, as 
pessoas e os procedimentos são elementos básicos de qualquer SI. Contudo, os actuais 
sistemas de informação, para além destas três componentes ligadas à organização, 

normalmente utilizam ainda o computador e outras componentes de tecnologia da 

informação(TI) digitalizada. Estes sistemas que utilizam TIs são SIs computarizados 

(SICs). 

1.4.2 A informação na perspectiva empresarial 

Jakobiak classifica a informação em crítica, útil, interessante e sem interesse. Procura 

alertar os responsáveis pela gestão da informação para duas situações: 
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a) Capacidade de “digestão” por parte da organização da informação. 

 

Figura 2 – Saturação na utilização da informação 

Informação

Utilização

Ponto de

saturação

 
Situação também retratada por Robert Heller: 

Os gestores estão para a informação tal como os alcoólicos para a bebida. 
Ambos consomem grandes quantidades, sempre com grande avidez, mas 
têm uma grande dificuldade na digestão desses consumos”. 

b) O custo da informação 

 

Figura 3 – Custo de utilização da informação 

Informação

Custo
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custo de obtenção, manutenção e
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necessária
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ter a informação necessária
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O valor da informação depende do contexto em que esta é usada, não podem ser 

separadas do conhecimento acumulado pelo decisor (Varajão, 1998). 

 

A utilidade e valor da informação depende do contexto geral em que é utilizada, e da 

sua utilização, que de ponto de vista empresarial podemos falar em: 

• Informação operacional (gerir o presente); 

• Informação estratégica (gerir o futuro). 

• Ampliar o negócio (gerir a imagem e o relacionamento externo com 

fornecedores, clientes, etc.). 

Ou utilizando outra classificação: 

• Informação sem interesse – lixo 

• Informação potencial – Vantagem competitiva 

• Informação mínima – gestão da organização 

• Informação crítica – sobrevivência da organização 
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No entanto deveremos ter algum cuidado na generalização destes conceitos, pois 

informação crítica para uma organização, poderá ser lixo para uma outra. Sublinha-se 

novamente a importância do contexto para a utilização de taxonomias. 

 

Informação

CríticaSem interesse

Contexto organizacional 1 Contexto organizacional 2

•Finalidades

•Recursos

•Acções

•Finalidades

•Recursos

•Acções
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Estudo de caso 1 – Perspectivas da 

informação 
 

Considere que foi nomeado por uma 

empresa para negociar o aumento 

salarial dos empregados de limpeza da 

sua empresa. Estes pretendendo um 

aumento razoável apresentam a 

informação constante do quadro 1 e 

gráfico1. 

Quadro 1– Evolução salarial 

dos empregados de limpeza e 

administradores. 

Anos limpeza administ 

1980 40 600 

1981 42 624 

1982 44 648 

1983 46 673 

1984 49 699 

1985 52 726 

1986 55 755 

1987 59 777 

1988 63 800 

1989 68 824 

1990 74 848 

Gráfico 1 – Evolução salarial em 

valores absolutos 
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Como rebatia a informação apresentada, 

tendo como base a informação do 

quadro 1. 

Resolução do Estudo de caso 1 – 

Perspectivas da informação 
 

Apresentação de um gráfico numa 

escala logarítmica. Uma escala 

logarítmica é legítima se comparam 

taxas de crescimento, mas se o que 

importa é o nível absoluto, siga-se a 

escala normal. 
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No entanto a diferença a favor dos 

administradores continuaria a ser 

evidente. Poder-se-ia construir um 

gráfico com base em índices 

(1980=100) 
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Ou com as alterações percentuais sobre 

o ano anterior 
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