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2.1 A importância dos SI nas Organizações 

O interesse pelos SI tem aumentado nas ultimas décadas essencialmente por dois 
motivos: 

a) A actividade empresarial tornou-se mais complexo; 
• Internacionalização e a globalização; 
• Modernização tecnológica; 
• O tempo como factor competitivo; 
• Constrangimentos sociais. 

b) As tecnologias de informação oferecem um vasto conjunto de serviços a preços 
acessíveis para a maioria das empresas. 

De acordo com Senn (1992), O EDI desenvolveu-se devido a seis mudanças 
tecnológicas, económicas e organizacionais: 
A evolução de protocolos, standard e directrizes, facilitaram a comunicação de dados 
sem grandes investimentos por parte das empresas; 
A penetração e dos sistemas de informação nas empresas; 
Fiabilidade, segurança e qualidade das TI; 
Diferenciação e valorização dos produtos e serviços pela utilização das TI; 
Necessidade de rapidez, em respostas à rápida mudança de mercados,, produtos e 
serviços (produção just-in-time); 
A globalização das organizações 

 

As vantagens são vastas. Para além do aumento de rapidez dos processos, diminuição de 
erros, poupança de papel, pode alterar o modo de funcionamento das empresas 
envolvidas, com implicações na estrutura, no pessoal, etc.. 
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Este tipo de relações envolve a troca de dados electrónica (EDI – Electronic data 
interchange), fruto de um conjunto de hardware e software standard, que permite a 
transferência electrónica de dados, tais como ordens de encomendas, preçários, facturas, 
transferências bancárias, etc.. 

De acordo com Senn (1992), O EDI desenvolveu-se devido a seis mudanças 
tecnológicas, económicas e organizacionais: 

1. A evolução de protocolos, standard e directrizes, facilitaram a comunicação de 
dados sem grandes investimentos por parte das empresas; 

2. A penetração e dos sistemas de informação nas empresas; 

3. Fiabilidade, segurança e qualidade das TI; 

4. Diferenciação e valorização dos produtos e serviços pela utilização das TI; 

5. Necessidade de rapidez, em respostas à rápida mudança de mercados,, produtos 
e serviços (produção just-in-time); 

6. A globalização das organizações 
 
Ao nível dos gestores importa combater a iliteracia, que apresenta dois níveis: 
 

� conhecimentos sobre tecnologia, que envolve um conjunto de conhecimentos e 
terminologia que permita ao gestor reconhecer as vantagens e inconvenientes 
das novas tecnologias de informação; 

� papel da informação, permite ao gestor compreender como usar a informação e 
como dela tirar partido para a gestão da organização. Esta última é sem duvida a 
mais importante. 

2.1.1 Tipos de benefícios 

Os sistemas de informação podem contribuir com três tipos básicos de benefícios para 
as organizações adoptantes: eficiência, eficácia e vantagem competitiva. 
A eficiência que, tecnicamente, se traduz num rácio entre resultados e meios. As 
melhorias de eficiência significam uma melhoria deste rácio e não necessariamente uma 
melhoria de resultados. A eficiência (ou produtividade) está, sobretudo, associada a 
melhorias quantificáveis que se traduzem geralmente em reduções de custos (savings). 
A eficácia que está mais associada a melhorias de resultados, por via indirecta, e não 
necessariamente a reduções de custos. A melhoria de eficácia tem mais a ver com 
melhorias qualitativas que conduzem, por exemplo, a melhores decisões ou a processos 
mais rápidos com impacto no serviço ao cliente. 
A vantagem competitiva criada pelos SI está sobretudo associada à transformação da 
organização. Esta transformação traduz-se no apoio à capacidade de mudança, 
fortalecendo a capacidade da organização para alterar a forma como as pessoas 
executam as suas tarefas ou para alterar a natureza do próprio negócio. Quando a 
mudança propiciada pelo SI tem natureza estratégica, então estamos em presença de um 
SI estratégico. 
 
O papel da tecnologia de informação (TI) na empresa aos vários níveis da gestão foi 
descrito por Porter num artigo em conjunto com Victor E. Millar (Porter e Millar, 
1985). De acordo com estes autores os sistemas de informação dão benefícios à 
organização a vários níveis: 
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Ao nível operacional, os sistemas de informação alteram a forma como as empresas 
executam as actividades: 

• Optimizando a utilização de recursos, isto é aumentando a eficiência; 

• Melhorando o controlo e a utilização da informação em decisões de gestão, isto 
é, melhorando a eficácia dessas decisões; 

Ao nível estratégico, transformando a natureza do próprio negócio. A este nível os SI 
podem alterar a própria natureza da concorrência de três formas: 

• Alterando a estrutura da indústria a favor da empresa, por exemplo, ligando a 
empresa com os seus fornecedores, distribuidores e clientes ou explorando o 
âmbito da concorrência, alargando ou focalizando esse âmbito em relação a 
novos segmentos, áreas geográficas ou a indústrias ou verticalmente a outras 
negócios na mesma indústria; 

• Criando vantagens competitivas, a nível interno, seguindo uma das possíveis 
estratégias genéricas de Porter (baixos custos, diferenciação ou focalização), por 
exemplo, alterando a natureza dos elos de ligação e criando novos elos entre as 
actividades; 

• Gerando novos negócios, baseados directamente na exploração das TIs e na 
exploração e processamento de informação. Podem, por exemplo, permitir 
modificar os produtos e serviços, aumentando a sua componente informativa. 

Para identificar oportunidades para a criação de vantagens competitivas Porter e Millar 
(1985), propõem, como instrumento, a análise da cadeia de valor. Esta análise como 
vimos acima (3.1) tem de ser feita quer a nível interno quer a nível externo. 

 

Gordon (1999) indica também cinco formas básicas de utilização dos sistemas de 
informação para obter vantagens competitivas: a redução de custos; a diferenciação de 
produtos e serviços; a focalização em termos de mercado; a criação de elos de ligação a 
nível interno e a nível externo; e a utilização directa da informação como produto. 
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Kroenke (1994), por seu lado, reduz a 
três as formas básicas dos sistemas de 
informação criarem valor para as 
organizações (figura 3-3): 

• Facilitando os processos de 
negócio; 

• Melhorando os produtos ou 
serviços; 

• serviço de entrega ao cliente; 

• Reforçando a capacidade de 
mudança. 

Esta capacidade de mudança traduz-se de facto na em capacidade de inovação, 
sobretudo em inovação de tipo organizacional e tecnológica 

 

2.1.2 Abordagens contemporâneas aos SI 

As diferentes perspectivas de abordagem aos SI mostram que o estudo deste é 
multidisciplinar. 
A figura seguinte ilustram as áreas de conhecimento que têm colocado questões e 
contribuído em soluções no estudo dos SI. 
De uma forma geral podemos agrupar essas disciplinas em abordagens técnicas e 
comportamentais. Os SI são sistemas sócio técnicos: compostos por tecnologia física 
(hard) e requerem investimentos organizacionais, sociais e intelectuais para os tornar 
vivos e funcionais. 
 

 
As abordagens tecnológicas dão ênfase à perspectiva matemática e a modelos 
normativos para estudar os SI, para além da tecnologia física e capacidades formais 
destes sistemas. A ciência da computação refere as teorias e métodos de computação, 
métodos de armazenamento e acesso a dados, etc. As ciências da gestão dão ênfase ao 
desenvolvimento de modelos de apoio à decisão e práticas de gestão. A investigação 
operacional às técnicas matemáticas de optimização, custos de armazenamento, custos 
de transacções, etc. 
Abordagens comportamentais, dão importantes contributos na integração estratégica 
dos SI, desenho, implementação, utilização e a gestão dos mesmos. Os sociólogos 
estudo os SI tendo em atenção a forma como os grupos e a organização desenvolvem os 
SI e qual o seu efeitos no indivíduo, nos grupos e na organização. Os psicólogos 
preocupam-se com a forma como a informação é entendida e usada mas tomadas de 
decisão. Os economistas tem interesse no impacto que os SI têm na estrutura de custos 
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das organizações. A abordagem comportamentais não procuram encontrar soluções, 
antes concentra as suas atenções nas atitudes, nas políticas organizacionais e de gestão e 
em factores comportamentais. 
 
Abordagem sócio-técnica, Procura uma conciliação entre as duas abordagens, 
considerando-se que um bom desempenho de um SI é optimizado quando existe um 
ajustamento, conciliação, entre as duas abordagens referidas anteriormente, como 
procura exemplificar a figura seguinte. 
 

 

Alternativa 1 

tecnologia organização 

Alternativa 2 

Alternativa 3 

Solução 
tecnológica 

Alternativa 3 

Alternativa 2 

Alternativa 1 

Solução 
organizacional 

Laundon, 2000, p.14 
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2.2 Classificações dos sistemas de informação 

São numerosas as classificações dos sistemas de informação. Os critérios mais usados 
para estabelecer essas tipologias são as seguintes: 

• O que os sistemas fazem (funções); 
• Os níveis de gestão que servem; 
• A era a que pertencem (perspectiva temporal); 
• Critérios mistos. 

Uma divisão tradicional dos sistemas de informação estabelece a seguinte tipologia: 

Sistemas de apoio à decisão, os sistemas mais inteligentes e apoiam os gestores na 
tomada de decisões estratégicas, singulares e habitualmente pouco estruturadas 

Consideram-se Sistemas de gestão, os responsáveis pelo tratamento da informação 
resultante e necessária à gestão da empresa, tais como, a título de exemplo, sistemas de 
contabilidade, tesouraria, salários, etc.  

Sistemas operacionais aqueles que suportam a actividade produtiva da empresa, tais 
como recolha de encomendas, facturação, controlo de produção; 

Sistemas auxiliares que são sistemas de suporte a todos os outros e executam funções 
tais como a manutenção de cadastros de clientes, pessoal ou produtos. 

Alter (1992), baseado em critérios mistos identificou seis tipos de sistemas: 

1. Sistema de Processamento de Transacções 
Surgiram na década de 50. Recolhem e mantém informação sobre transacções e controla 
pequenas decisões que fazem parte das transacções. Transacções são acontecimentos 
que envolvem ou afectam um negócio ou organização (venda de mercadorias ou 
encomendas de matérias primas por exemplo). Os sistemas de processamento 
transaccional executam o conjunto de actividades seguintes: 

� Armazenamento – registo de eventos relacionados com operações correntes. 
� Classificação – agrupamento de dados de acordo com características comuns 

(por exemplo o sistema de inscrições numa universidade). 
� Calculo – manipular dados usando funções aritméticas (apurar o iva); 
� Ordenação – Organizar os dados em sequências específicas; 
� Sumarização – reduzir grandes volumes de dados para um formato mais 

resumido; 
Os SPT aliviaram grande parte dos aspectos repetitivos e morosos do processamento 
manual necessário para a realização das actividades operacionais. Eram eficazes no 
processamento de dados e na produção de relatórios, no entanto à custo de demasiadas 
listas e tabelas. 

2. Sistemas de informação de gestão (SIG) 
Na década de sessenta, com o aumento da velocidade dos computadores, permitindo o 
processamento de um maior volume de dados surgiram os MIS. Fornecem informação 
para a tomada de decisão, nos casos em que os requisitos dessa informação conseguem 
ser identificados com antecedência. 
Por exemplo, para decidir a alteração de preço de um produto teremos necessitar do 
seguinte conjunto de informação: 
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� Níveis actuais de venda e histórico de vendas; 

� Margem de lucro por produto vendido; 

� Data da última alteração de preços; 

� Alterações de custos dos itens e do processo de fabrico; 

� Alterações de preços por fornecedores. 

Os MIS não pretendem substituir os TPS. Todos os MIS incluem TPS’s. 

3. Sistemas de apoio à decisão 

Nos anos setenta, surgiram os DSS (Decision Support Systems), dando ênfase ao 
suporte da tomada de decisão em todas as suas fases. Sistemas mais inteligentes e 
apoiam os gestores na tomada de decisões estratégicas, singulares e habitualmente 
pouco estruturadas. Ajuda os utilizadores na tomada de decisões não estruturáveis, 
fornecendo-lhes informação, modelos e ferramentas para analisar a informação. 

4. Sistemas de apoio a executivos (EIS) 

Com a proliferação dos computadores pessoais em meados da década de 80, surgiram 
os EIS, para suportar as necessidades específicas dos gestores que consideravam que 
nem sempre os DSS forneciam a informação necessária para o seu processo de tomada 
de decisão. São sistemas concebidos de forma a possibilitar aos gestores de topo acesso 
fácil, sintético e objectivo à informação necessária para conduzir a organização. 

5. Sistema de apoio a especialistas – sistemas periciais 
Os sistemas de apoio a especialistas (expert systems) ou então sistemas de apoio 
inteligentes como também designados, utilizam o computador para armazenar factos e 
regras (em bases de conhecimento) de forma a reproduzir o processo de decisão de um 
especialista humano. 

6. Sistemas de informação do escritório 
As alterações mais drásticas ocorreram na década de oitenta, com o aparecimentos dos 
computadores pessoais e o rápido desenvolvimento das tecnologias de comunicação 
Apoiam todo o tipo de profissionais da organização, nas suas actividades do dia-a-dia, 
resolvendo a necessidade de manter canais de comunicação entre os mesmos (correio 
electrónico). 
Laundon associa os diferentes tipos de sistemas aos respectivos níveis organizacionais: 
estratégico, gestão, conhecimento e nível operacional. 
 

Gordon(1999) apresenta uma outra classificação em função do uso que os utilizadores 
dão à informação na resolução de problemas. As quatro categorias apresentadas por 
Gordon são as seguintes: 

1. Sistema de Processamento de Transacções (TPS) 

Processam e registam as transacções das organizações;  

2. Sistemas de Informação deGestão (MIS – Management Information Systems) 

Fornecem informação que os gestores utilizam para desempenhar as suas funções e 
tomar decisões. Incluem os seguintes tipos: 

� Sistemas de emissão de relatórios de gestão (MRS - Management Reporting 
Systems); 
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� Sistemas de suporte à decisão (DSS – Decision Support Systems); 

� Sistema de informação para gestores de topo (EIS – Executive Information 
Systems); 

 

3. Sistemas de Automação 

Utilizam as TI para desempenhar tarefas que eram antes executadas manualmente, tais 
como: 

� OAS – Office Automation Systems; 

� Sistemas de controlo de fluxos de trabalho (Workflow Systems); 

� Sistemas de automação de desenho (CAD – Computer Aided Manufacturing); 

� Sistemas de automação da produção (CAM – Computer Aided Manufacturing); 

� Sistemas de automação de educação e treino (CBT – Computer Based Training); 

� Sistemas periciais (ES – Expert Systems). 

4. Sistemas de Informação Estratégicos (SIS – Strategic Information Systems) 

São o tipo de sistemas de informação que permitem às empresas efectuar as 
transformações necessárias para criação e manutenção de uma situação de vantagem 
competitiva, seguindo, por exemplo Porter (1985) uma estratégia de baixo custo ou de 
diferenciação. 

Estes sistemas podem dar suporte actividades estratégicas centradas quer internamente 
(redução de custos, aumentar qualidade) quer externamente (os clientes, fornecedores 
são parte do SI). 

São ainda exemplos de sistemas estratégicos focados externamente sistemas recentes 
tais como: 

� E-Business 
� SCM (Supply Chain Management); 
� CRM (Customer Relationship Management). 
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A figura seguinte coloca diferentes tipos numa escala do tempo. 
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2.3 As TIC e as organizações 

Os SI/TI tratam de proporcionar a informação necessária para desempenhar as 
responsabilidades que as diferentes funções do negócio implicam, constituindo-se como 
cruciais ao bom desempenho de uma organização, tendo que para isso acompanhar o 
desenvolvimento das suas instituições. 

O Modelo desenvolvido por Nolan (1979) pretende representar os seis estádios de 
desenvolvimento dos SI/TI na organização:  

� Iniciação – simples mecanização dos processos administrativos já existentes, 

visando diminuir custos; existe falta de interesse de gestão. 

� Contágio – forte predominância de sistemas Off-line, ou seja, sem integração 

imediata com os dados trocados entre sistemas diferentes; grande crescimento da 

despesa em SI/TI; fraco controlo dos investimentos em SI/TI. 

� Controlo - resposta da gestão ao descontrolo nos custos; algum planeamento 

formal dos SI/TI; espera-se que os projectos1 apresentem retorno; começa a 

crescer a utilização de sistemas On-line . 

� Integração - gastos significativos em SI/TI para integrar os sistemas existentes, 

através da tecnologia de bases de dados. 

� Administração de Dados - a informação é partilhada dentro da organização 

(predominância do sistema On-Line); exploração da capacidade das bases de 

dados à medida que os utilizadores compreendem o valor da informação. 

� Maturidade - o planeamento e o desenvolvimento dos SI/TI estão alinhados 

com as necessidades do negócio. 

Entre o terceiro e quarto estádios, transita-se da preocupação centrada na tecnologia e na 
informática para a gestão da informação. Este modelo é limitado quanto ao 
enquadramento dos sistemas de informação estratégicos. 

                                                 
1 Projecto - é um esforço temporário desenvolvido para criar um produto ou serviço único (Project 
Management Institute, 1996). 
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Figura xxx – Estádios do desenvolvimento dos SI/TI nas organizações  

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Nolan, 1979 

 

McFarlan, (McFarlan et al., 1983; McFarlan, 1984), apresenta um modelo numa 
perspectiva temporal, através de uma grelha que permite classificar os SI/TI segundo o 
seu contributo para atingir os objectivos futuros da organização e o grau de dependência 
desta, face a esses sistemas. Os sistemas são classificados como de suporte, 
operacionais (ou nucleares), de alto potencial e estratégicos. 

Figura xxx – Grelha de MacFarlan/ carteira de aplicações 
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Ward et al. (1990) propõe o “modelo das três eras”, utilizado para auxiliar o 
planeamento de SI/TI e o desenvolvimento de estratégias para o futuro:  

� 1ª Era – constituída por sistemas simples de processamento de dados (PD) com 

o objectivo do incremento da eficiência a nível operacional, mediante a 

automação de processos.  

� 2ª Era – com o objectivo de aumento da eficácia da gestão, através dos sistemas 

de informação para a gestão (SIG), que procuram integrar as diversas origens da 

Fonte: adaptado de McFarlan et al., 1983; McFarlan, 1984; Ward e Peppard, 2002 
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informação interna, de modo a produzir informação útil à condução da 

organização. 

� 3ª Era - marcada pelos sistemas de informação estratégicos (SIE) para melhorar 

a competitividade através da mudança da natureza do “negócio” ou da sua forma 

de condução. 

Enquanto que nas duas primeiras eras a atenção era direccionada para o interior da 
organização, na terceira era, o foco dirige-se para o exterior.  

Posteriormente, foi adicionada uma 4ª era ao modelo, que reflecte o aparecimento dos 
sistemas de informação inter organizacionais, que possibilitam a alteração das relações 
entre as organizações intervenientes e o redesenho dos processos de negócio no sentido 
de uma maior integração entre organizações.  

Figura xxx – Extensão do modelo das 3 “eras” 

 
ERA 1 
Incremento da eficiência interna (PD) 
 

 
ERA 4 
Incremento da eficiência nas trocas 
interempresas; 

 
ERA 2 
Aumento da eficácia da gestão (SIG) 
 

Desenvolvimento organizacional 
suportado pelos SI/TI; 

 
ERA 3 
Mudança da condução do negócio ou 
da sua natureza (SIE) 

Mudança nas relações e na estrutura 
da “indústria”. 

Fonte: adaptado de Ward et al., 1990 

 

O Modelo sugerido por Edwards et al. (1991) explica a evolução dos SI/TI em sete 
etapas de acordo com o seu valor para a organização: 

� 1ª Etapa: Processamento de dados - as organizações preocupam-se com a 

automatização das tarefas, anteriormente efectuadas manualmente pelos 

colaboradores. Os sistemas aumentam a eficiência interna, reduzindo o pessoal 

afecto a tarefas rotineiras de foro administrativo. 

� 2ª Etapa: Sistemas de informação para gestão - consubstancia-se na 

existência de sistemas mais flexíveis, que tenham em conta as necessidades dos 

utilizadores e que se alteram com alguma frequência em função da evolução do 

meio envolvente.  
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� 3ª Etapa: Integração interna - relaciona-se com a utilização dos SI/TI como 

forma de obtenção de vantagem competitiva. Origina a redução da fragmentação 

da informação, podendo conduzir a alterações na estrutura organizacional. 

� 4ª Etapa: Transferência electrónica de dados - permite ligar sistemas de 

informação de diversas organizações, possibilitando a troca de dados através de 

formatos estruturados. Origina novos patamares de eficiência e fomenta a 

competitividade de toda uma cadeia de valor.  

� 5ª Etapa: Transferência electrónica de informação - necessidade de partilhar 

um certo tipo de informação com vantagens mútuas, de modo a permitir a 

melhoria da gestão das operações das organizações intervenientes.  

� 6ª Etapa: Integração externa - integração dos sistemas de informação das 

diversas organizações intervenientes nestes sistemas inter organizacionais, mas 

com uma ênfase externa. Permite a obtenção de vantagens competitivas não só 

de uma organização, mas de toda a rede de intervenientes. 

� 7ª Etapa: Executive information systems - desenvolvidos para fazer face às 

necessidades da gestão de topo, com características próprias, uma vez que têm 

que recolher a informação quer interna, quer externa e integrá-la. 

 

Figura xxx – A evolução dos sistemas de informação 

Eficiência Eficácia Integração com o “negócio” 
 

1ª Etapa 
� Processamento de dados; 
�Facturação, contabilidade, etc 

 

 
2ª Etapa 

� Sistema de informação para 
gestão (SIG) 

 

 
3ª Etapa 

� Integração interna 

 
4ª Etapa 

� Transferência electrónica de 
dados; 

� Colocação de encomendas, 
facturação, especificações. 

 

 
 

5ª Etapa 
� Partilha de informação entre 
organizações; 

�Níveis de stocks 

 
 
 

6ª Etapa 
� Integração externa 

Aceitação da estrutura do “negócio” e da organização Mudança na estrutura do 
“negócio” 

Fonte: adaptado de Edwards et. al., 1991 

 

7ª Etapa 
�Executive Information 
Systems (EIS) 
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Independentemente do modelo adoptado, parece consensual que a evolução 
acompanhou os desenvolvimentos tecnológicos das TI e a crescente complexidade dos 
ambientes organizacionais. O principal objectivo foi no sentido de aprofundar e 
melhorar a capacidade de fornecimento de informação para apoiar os processos de 
decisão. 
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2.4 Tipos de SI e o seu posicionamento na organização 

Introduzimos (capítulo 1) várias tipologias e os três tipos básicos de SIs: TPS, MIS e 
SIS. Vamos agora completar esta análise, apresentando outros tipos de sistemas e o seu 
posicionamento na organização. 
O quadro 3-2 resume, para os principais tipos SICs utilizados numa organização, as 
características mais importantes, no que respeita a tipo de dados utilizados, tipo de 
processamento, tipo de informação, utilizadores dessa informação e principais 
benefícios. 
Para além dos TPS, MIS e SIS, já ante referenciados, temos ainda: OAS (office 
authomation systems); DSS (decision support systems); KWS (knowledge systems); EIS 
(decision information systems) / ESS (executive support systems). 

Tipo de 

sistema 

Tipo de dados de 

entrada 

Tipo de processamento Tipo de informação Tipo de utilizador e 

benefícios 

ESS, EIS Agregados, internos e 

externos; 

Gráficos; simulações; 

interacções 

Projecções; 

respostas a questões; 

Apoio às decisões dos 

Gestores de topo 

DSS Em número reduzido, 

utilizando modelos 

analíticos; 

Interactividade; 

simulações; análises 

Relatórios especiais; 

análises para 

decisão; respostas a 

questões 

Suporte de análise aos 

profissionais e gestores 

adjuntos / consultores 

MIS Resumos das 

transacções de 

elevado volume; 

modelos simples; 

Relatórios de rotina; 

modelos simples; 

análises de baixo nível 

Resumos e relatórios 

de excepções 

Apoio às decisões e 

controlo de gestão dos 

gestores intermédios 

KBS Especificações de 

desenho; bases de 

conhecimento 

Modelação; simulações Modelos; Gráficos Suporte aos 

profissionais da gestão 

da informação e do 

conhecimento 

OAS Documentos; 

calendários 

Gestão de documentos; 

calendarização; 

comunicação 

Documentos; 

calendários; correio 

Suporte aos 

trabalhadores de 

escritório 

TPS Transacções; eventos Ordenação; listagem; 

resumos 

Relatórios 

detalhados; listas e 

resumos 

Suporte ao pessoal 

operacional e 

supervisores 

Características dos SIs, adaptado de Laudon (2000) 

Em termos históricos, o modelo das três eras (capítulo1) diz-nos que os TPS foram os 
primeiros a aparecer e são utilizados ao nível operacional em problemas estruturados, 
enquanto os MIS que, cronologicamente, se lhe seguem e são um seu aproveitamento, 
se orientam, principalmente para preparar a informação para os gestores situados ao 
nível operacional e do controlo de gestão. 
O modelo (figura 3-5) apresentado por Laudon (2000), retoma os três níveis 
organizacionais de Anthony (3.1.2), introduzindo uma subdivisão no nível intermédio. 
Assim, para além dos gestores que asseguram o controlo de gestão a este nível, o 
modelo de Laudon considera também os trabalhadores de gestão da informação ou 
conhecimento. Este modelo, ilustra ainda as principais áreas funcionais (ou 
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departamentos) em que habitualmente se agrupam os processos e se organizam as 
pessoas que executam esses processos. 

2.5 Inter-relações entre vários tipos de SI´s 

Nas aplicações de TI actualmente existentes nas organizações, os sistemas do tipo TPS 
e MIS são integrados como componentes com sistemas e componentes de TI de outros 
tipos. Podem coexistir também com componentes do tipo DSS, OAS ou Expert Systems 
(ES), nomeadamente ao nível do interface com o utilizador. Ao nível executivo, os 
EIS/ESS e os DSS, e eventualmente os OAS e ES, recebem informação das áreas 
funcionais, através dos TPS e dos MIS. 

Dados

E xternos

In ternos

TPS Fich eiros,

B ases de D ados

MIS

DSS

ESS/E IS

SIS

Fich ., B a ses

de  da do s

ex terna s

OAS

 

Figura 0-1 Inter-relações dos Sistemas de Informação e Bases de Dados 
 
Assim, como evidência a figura anterior, todos estes tipos de SI´s devem estar 
relacionados entre si, integrando-se num todo coerente que constitui a infra-estrutura 
informacional da organização. 
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2.6 Áreas chave na GSI 

Gestão de Sistemas de Informação consiste no desenvolvimento e utilização de 
sistemas de informação eficazes nas organizações. 
Por facilidade de estudo e exposição dos Sistemas de Informação existentes nas 
organizações, estes podem ser considerados a três níveis de complexidade crescente, 
mas em que as cinco componentes básicas se mantêm sempre, embora variem o número 
de utilizadores, a perspectiva e os papeis dos utilizadores: os sistemas pessoais, os 
sistemas de trabalho em grupo, departamentais ou funcionais e os sistemas 
empresariais. 
Os sistemas pessoais têm um só utilizador, que tem do sistema uma perspectiva 
individual e que desempenha simultaneamente os papeis de utilizador, de operador e de 
construtor. 
Os sistemas de trabalho em grupo de trabalho têm vários utilizadores, mas em número 
limitado, compartilhando uma perspectiva comum que é a perspectiva do grupo. Os 
utilizadores são também os operadores, mas o sistema é desenvolvido por técnicos 
profissionais. 
Nos sistemas empresariais os utilizadores são em número ilimitado e têm perspectivas 
diferentes do sistema e dos dados de acordo com a função desempenhada na 
organização. São desenvolvidos por profissionais e tradicionalmente eram operados por 
profissionais. 
Ao passar do sistema pessoal para o sistema de trabalho em grupo passa-se de sistema 
monoposto para sistema multi-utilizador. Ao passar de sistema de trabalho em grupo 
para sistemas empresariais passamos de uma perspectiva única e partilhada para 
perspectivas múltiplas. Estes factos marcam as diferentes naturezas destes sistemas. Os 
sistemas empresariais integram a actividade de departamentos independentes permitindo 
que à organização que funcione consistentemente e apropriadamente como se de uma 
única unidade se tratasse. Da mesma forma que o sistema de trabalho em grupo integra 
a actividade de vários empregados num grupo de trabalho por forma a que o grupo 
responda como uma única unidade e o sistema pessoal facilita o trabalho de um único 
indivíduo. 
Em cada um destes níveis os indivíduos utilizam os seus sistemas para planear, 
organizar e planear o seu trabalho. 
Vários autores têm procurado fazer um levantamento das áreas mais sensíveis e que têm 
suscitado interesse por parte dos investigadores da GSI.  
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Quadro 1 – Áreas chave na Gestão dos SI2 

Posição Áreas 
1 Arquitectura da informação3 
2 Dados como um recurso da organização 
3 Planeamento estratégico 
4 Recursos humanos 
5 Aprendizagem organizacional 
6 Infra-estrutura tecnológica 
7 Posicionamento da função SI na organização 
8 Vantagens competitivas 
9 Desenvolvimento de aplicações 
10 Sistemas de telecomunicações 

O Quadro 2 lista os principais tópicos, verificando-se alguma estabilidade nas suas 
posições relativas. O interesse pelas áreas referidas são também tema de muitos 
mestrados na área dos SI,  

As actividades associadas à Gestão de Sistemas de Informação são diversas. Varajão 
(1998), sistematiza a actividade de GSI, entendendo esta como um processo contínuo e 
interactivo, compreendida pelas actividades de planeamento (PSI), desenvolvimento 
(DSI) e exploração, estas significativamente relacionadas e interdependentes. (Amaral, 
2000). 

Quadro 3 – Actividades da GSI 

Perspectivas no 
estudo de SI 

Actividades Processos 

Planeamento 
(PSI) 

Análise estratégica 
Implementação Estratégica 
Definição Estratégica. 

• Definir políticas 
• Definir objectivos 
• Definir estratégias, planos e 

orçamentos 
Desenvolvimento  
(DSI) 

Análise de sistemas 
Concepção de sistemas 
Construção de sistemas 
Implementação de sistemas 
Manutenção de sistemas  

• Adquirir tecnologia 
• Desenvolver e manter aplicações 
• Desenvolver e manter serviços 

 

Exploração/utilização 
(ESI) 

Administração das TI 
Operação de Sistemas 
Administração de RH 
Projectos Especiais 

• Utilizar aplicações 
• Utilizar serviços 

Fonte: Planeamento de SI, Amaral et al (2000), com adaptações. 

 
 

                                                 
2 Niederman, F., Brancheau, J.C. (1991), Information Systems Management Issues for the 1990s, Mis 
Quarterly 15(4), 475-500, referido por Amaral (2000) 
3 Visão global da estrutura e das necessidades em informação e TI da organização. Constitui um modelo 
conceptual da organização e é um dos produtos do planeamento estratégico dos sistemas de informação 
construído na fase da análise de informação. O modelo da arquitectura de informação de uma organização 
evolui ao longo do tempo de acordo com a própria evolução do negócio e das suas actividades. A 
arquitectura de informação assume um papel fundamental na medida em que: representa o quadro de 
referência no que respeita à informação, para o desenvolvimento de novos sistemas; serve de base à 
validação dos sistemas existentes; serve como ferramenta para verificar em que medida determinados 
packages estão de acordo com as políticas e a arquitectura da informação; dá-nos uma perspectiva global 
da organização (Reis, 1993,p.24). 


