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PLANO DE CURSO TÉCNICO DE NÍVEL

MÉDIO EM COOPERATIVISMO NA FORMA CONCOMITANTE 
AO ENSINO MÉDIO

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS
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1 - INTRODUÇÃO

Este resumo serve como material de apoio à disciplina de Administração de Sistemas
de Informação, ministrada para as diversas especializações do curso de Administração da
FIZO. O público-alvo é o profissional Administrador de Empresas, portanto, o enfoque
desta disciplina é o aspecto administrativo e não o técnico. Não se trata de um curso de
Tecnologia da Informação (TI), nem de “informática”, computação ou de qualquer outra
especialização técnica da área, mas sim, dos efeitos da aplicação da tecnologia da
informação, ou da informatização dos processos nas decisões administrativas e gerenciais
de uma organização.

Entretanto, não podemos discorrer sobre um processo de informatização sem
entender a terminologia e as características de algumas tecnologias históricas e atuais, e
mesmo de conceitos existentes na área da computação.

Em um primeiro momento, destacamos as principais tecnologias existentes no
mercado atual de informática e telecomunicações, servindo como uma introdução aos
termos técnicos. Depois iremos explorar os conceitos administrativos e de gestão para os
principais tópicos em T.I. Para organizações.
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2 - PRINCIPAIS CONCEITOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Máquina (Hardware)

É um conjunto de circuitos elétricos (placas de circuitos integrados),
processadores, chips, memórias, e dispositivos mecânicos de armazenamento
de dados, que juntos constituem o que chamamos de computador, servidor,
impressora, ou qualquer outro item funcional. Em uma organização, as
máquinas centrais, onde estão centralizadas as informações, dados de
usuários e sistemas, são denominadas de servidores.
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Programa (Software)

É o conjunto de instruções que são escritas e concatenadas de maneira lógica
pelos programadores, afim de resultar em ambiente de interação entre as
máquinas e os humanos. Podem ser chamados de aplicativos ou sistemas, e
normalmente possuem telas para entrada de dados e interação com os
usuários. Realizam tarefas para as quais foram programados.
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Linguagem de programação

É uma maneira lógica e formal empregada na elaboração de um programa. Existem
diversas linguagens de programação, e cada uma possui comandos específicos. Os
comandos devem seguir normas de escrita e de concatenação lógica que também são
específicas de cada linguagem. Exemplos: HTML, C, PHP, JAVA, PASCAL, VISUAL BASIC,
entre outras.

Código Fonte

É programa no seu estado não executável, onde é possível ler os comandos e a lógica 
escrita pelo programados na linguagem de programação em que foi concebido.
Este é um exemplo de código fonte de uma página web (fonte: http://www.google.com.br)
escrito na linguagem HTML e JavaScript:
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O Código acima, quando executado pelo navegador (Internet Explorer, Firefox, etc...)
fica como demonstrado na Figura 2.1.

Figura 2.1 – Execução de código fonte de uma página em linguagem de programação HTML e Javascript
por um navegador de internet.

Ao desenvolver um sistema, a organização pode negociar ficar em poder do código
fonte. Somente com o código fonte em mãos, será possível realizar alterações no
sistema.
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Executável Binário
Em alguns casos, para ser executado, o código fonte passa por um processo
denominado compilação, onde é transformado em um arquivo, no qual não se
pode mais enxergar o código fonte. Este arquivo pode ser executado pela máquina.
Na maioria dos casos os programas que executamos (Ex. Word, Excel, OpenOffice,
Mozilla, Internet Explorer, etc...) são arquivos binários.

Sistema

Em informática, é o termo utilizado para designar um conjunto de programas
escritos e compilados de tal maneira que atuam em conjunto para tornar as
máquinas (computadores ou servidores) funcionais e interativas, tanto entre si
como com os seres humanos. É um termo comumente utilizado para se referir a um
programa de computador que possua uma finalidade específica.
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Sistema Operacional

É o programa para computador responsável por tornar o computador utilizável,
pois estabelece uma interface entre a máquina e o humano, e também entre a
máquina e outros programas. Controla os dispositivos, tais como teclado, disco
rígido, mouse, leitor de CD, etc... Exemplos: LINUX, UNIX, McOS, Windows.
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Rede de Computadores

É uma tecnologia que permite interligar os computadores de maneira que possam
transferir dados entre eles, ou permitir a um computador acessar serviços localizados
em outro computador. Por exemplo, em uma rede podemos ter vários computadores e
apenas um impressora, e através desta rede podemos permitir que todos os
computadores imprimam nesta impressora, a qual esta compartilhada por um único
computador da rede. Este computador que possui a impressora e permite que os
outros imprimam nela está atuando como servidor do serviço de impressão.
Atualmente na maioria das redes utilizam-se cabos de cobre para a conexão entre os
computadores ( ver Cabeamento Estruturado ).

Para conectar um computador a outro, existem diversos equipamentos de rede,
tais como Switch e Roteador. A figura abaixo ilustra duas redes locais ou LAN´s (Local
Area Network), e sua interligação com outra rede, formando uma rede de longo
alcance ou WAN (Wide Area Network)
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Figura 2.2 – Diagrama das conexões e topologia de duas LANs conectadas entre si pela Internet.

Cabeamento Estruturado

É um método de instalação dos cabos que interligam computadores em uma rede
interna (i.e. localizada em um mesmo prédio), permitindo que os mesmos possam ser
utilizados tanto para computadores como para telefones, e permitindo uma grande
flexibilidade ao ocorrer remanejamento de ramais ou computadores.
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Entende-se por cabeamento estruturado aquele que é projetado de modo a
prover uma infra- estrutura que permita evolução e flexibilidade para serviços de
telecomunicações, sejam de voz, dados, imagens, sonorização, controle de
iluminação, sensores de fumaça, controle de acesso, sistema de segurança, controles
ambientais (ar-condicionado e ventilação) e considerando-se a quantidade e
complexidade destes sistemas, é imprescindível a implementação de um sistema que
satisfaça às necessidades iniciais e futuras em telecomunicações e que garanta a
possibilidade de reconfiguração ou mudanças imediatas, sem a necessidade de obras
civis adicionais.

Até o final dos anos 80 todos os sistemas de cabeamento serviam apenas a uma
aplicação, ou sejam eram sistemas dedicados, estes sistemas eram sempre
associados à um grande fabricante, que mantinha um tipo de processamento
centralizado, isto gerava um grande problema, caso houvesse necessidade de migrar-
se de uma aplicação para outra, abandonava-se o sistema antigo, e instalava-se um
novo sistema, gerando um acumulo de cabos, terminações e equipamentos ociosos.
As taxas de transmissão estavam limitadas ao no máximo 16MB/s.
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No início de 1985, preocupadas com a falta de uma norma que determinasse
parâmetros das fiações em edifícios comerciais, os representantes das indústrias de
telecomunicações e informática solicitaram para a CCIA – Computer Communication
Industry Association, que fornecesse uma norma que abrangesse estes parâmetros,
ela solicitou então para a EIA – Electric Industry Association, o desenvolvimento desta
norma, em julho de 1991 saía a 1ª versão da norma publicada como EIA/TIA 568, e
subseqüentemente, vários boletins técnicos foram sendo emitidos e incorporados a
esta norma. Em janeiro de 1994, foi emitido a norma que perdura até hoje e que saiu
como EIA/TIA 568 A, sua versão foi atualizada em 2000.

Um sistema de cabeamento estruturado permite o tráfego de qualquer tipo de
sinal elétrico de áudio, vídeo, controles ambientais e de segurança, dados e telefonia,
convencional ou não, de baixa intensidade, independente do produto adotado ou
fornecedor.
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Este tipo de cabeamento, possibilita mudanças, manutenções ou implementações
de forma rápida, segura e controlada, ou seja toda alteração do esquema de
ocupação de um edifício comercial é administrada e documentada seguindo-se um
padrão de identificação que não permite erros ou dúvidas quanto aos cabos,
tomadas, posições e usuários.

Para estas características sejam conseguidas, existem requisitos mínimos relativos
à distâncias, topologias, pinagens, interconectividade e transmissão, permitindo
desta forma que atinja-se o desempenho esperado.

Tendo base que um sistema de cabeamento estruturado, quando da instalação,
está instalado em pisos, canaletas e dutos, este sistema deve se ter uma vida útil de
no mínimo 10 anos, este é o tempo médio da vida útil de uma ocupação comercial.
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Redes sem Fio (Wireless)

Atualmente a maioria das redes são construídas de tal maneira que os computadores
devem estar interligados por cabos. Existem tecnologias novas que suprimem a
utilização dos cabos, permitindo que os computadores permaneçam interligados
através de ondas de rádio, permitindo uma maior mobilidade, como no caso dos
microcomputadores portáteis (Notebooks), ou locais onde a instalação dos cabos não
seja a melhor opção.

Cliente/Servidor

Trata-se de um conceito, onde existem duas partes envolvidas no processo técnico de
operação de um sistema. De um lado, existe uma máquina que centraliza todos dados e
sistemas, sendo chamado de “servidor”, e de outro lado, estão todas as máquinas que
acessam este último através de uma conexão de rede (clientes) . O servidor é assim
chamado pois possibilita a utilização de algum serviço, como por exemplo: espaço para
armazenamento de arquivos, impressão de documentos, banco de dados, acesso
compartilhado à Internet, contas de correio eletrônico, e muitos outros tipos de serviços.
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Internet

É uma rede de computadores mundial, interligados entre si, e permitindo a troca de
informações entre pessoas e instituições comerciais ou não. As informações podem ser
acessadas de diversas maneiras. As mais comuns são pela WWW (World Wide Web), E-
mail e por Mensagens Instantâneas (ICQ, Messenger)

Intranet

Em uma empresa, trata-se uma rede interna, que utiliza as mesmas linguagens, e
tecnologias da Internet, possibilitando que os funcionários possam interagis com
informações em interfaces semelhantes ás da Internet.

Extranet

É o acesso externo controlado a uma intranet. Ou seja, os usuários que estiverem fora
da empresa, podem, através de uma conexão via internet, e de uma autenticação com
nome de usuário e senha, acessar as informações da intranet.
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E-mail

É um serviço de correio eletrônico (isto é, troca de mensagens ou arquivos em forma de
correspondência intermediado por computador), onde as mensagens, ou arquivos são
enviados pela intranet ou pela internet, permitindo a comunicação entre os usuários ou
contas de correio eletrônicas cadastradas.

Web Site
A tradução literal seria “sítio ou local na teia mundial de computadores”, entretanto os
usuários estão acostumados a chamar de “Site”, em inglês mesmo. É um espaço na
Internet, destinado ao armazenamento de divulgação de informação. Está sempre
associado a um endereço WWW ( World Wide Web), que é um dos serviços existentes
na Internet. Exemplo: www.fizo.edu.br

Navegador
É um programa utilizado para acessar as informações da WWW (world wide web) na
Internet.
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Vírus e Anti-vírus
O termo vírus em informática refere-se a um programa desenvolvido para prejudicar, danificar, ou
alterar indevidamente um sistema operacional, tornando o mesmo inutilizável ou lento. Este
programa tem a capacidade de criar cópias dele mesmo e espalhar-se para outros computadores
automaticamente, processo denominado de infecção. Anti-vírus, são programas desenvolvidos
para eliminar os vírus de computador, identificando-os e apagando-os dos arquivos infectados

Office
É um pacote de programas utilitários, incluindo editor de texto, planilha de cálculo, programa para
criação de apresentações em forma de slides, e em alguns casos, um pequeno gerenciador de
banco de dados.

Programas de Código Aberto
Normalmente os programas para computador são desenvolvidos por empresas que cobram uma
taxa para permitir a utilização pelos usuários (Licença de Uso). A maioria destes programas são
fechados para visualização de como foram construídos, não podem ser modificados pelos
usuários, e não podem ser estudados.
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Recentemente, com o advento da Internet, surgiram programas para computador
desenvolvidos por colaboração entre programadores espalhados ao redor do mundo. Devido
a esta técnica de desenvolvimento colaborativo, os programas ficam abertos para quem
quiser contribuir. Ou seja, os códigos da linguagem de programação em que foram
desenvolvidos podem ser visualizados, modificados e distribuídos livremente. O Linux, é um
exemplo (trata-se de um sistema operacional), que foi inteiramente elaborado como código
aberto, e pode ser uma opção para usuários que não podem pagar pelas licenças de uso do
sistema operacional Windows.

Licença de uso GPL

É a licença de uso normalmente utilizada pelos programas de código fonte aberto. Este
tipo de licença permite que o programa seja distribuído livremente, copiado e instalado em
qualquer quantidade de computadores que o usuário ou a organização necessite. A sigla GPL
significa General Public Licence – Licença Pública Geral), e pode ser visualizada na íntegra em:
http://www. gnu.org/licenses/lgpl.txt. O Linux é um exemplo de programa distribuído sob a
licença GPL. Veja abaixo um pequeno trecho da licença traduzido para português:
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Software Foundation e a qualquer outro programa cujo autor decida aplicá-la. (Alguns outros
software da FSF são cobertos pela Licença Pública Geral de Bibliotecas, no entanto.) Você
pode aplicá-la também aos seus programas.

Quando nos referimos a software livre, estamos nos referindo a liberdade e não a preço. Nossa
Licença Pública Geral foi desenvolvida para garantir que você tenha a liberdade de distribuir
cópias de software livre (e cobrar por isso, se quiser); que você receba o código-fonte ou tenha
acesso a ele, se quiser; que você possa mudar o software ou utilizar partes dele em novos
programas livres e gratuitos; e que você saiba que pode fazer tudo isso.

Para proteger seus direitos, precisamos fazer restrições que impeçam a qualquer um negar estes
direitos ou solicitar que você deles abdique. Estas restrições traduzem-se em certas
responsabilidades para você, se você for distribuir cópias do software ou modificá-lo.

Por exemplo, se você distribuir cópias de um programa, gratuitamente ou por alguma quantia,
você tem que fornecer aos recebedores todos os direitos que você possui. Você tem que
garantir que eles também recebam ou possam obter o código- fonte. E você tem que mostrar-
lhes estes termos para que eles possam conhecer seus direitos.
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Backup

É a atividade de realizar cópias seguras dos dados e arquivos da empresa,
guardando-os em local seguro. Para isto são utilizados equipamentos
especificamente desenvolvidos para esta finalidade. Estes equipamentos
escrevem os arquivos a serem arquivados em uma mídia removível, como por
exemplo, uma fica magnética, um CD, um DVD, etc.

Alta Disponibilidade

É um conceito que permite que os dados e arquivos ou serviços em rede de
uma organização estejam sempre disponíveis para os usuários (24 h/dia),
através minimização as falhas que ocorrem nas máquinas. Normalmente isto é
obtido pela redundância de máquinas ou peças como HD, placa de
comunicação em rede, processadores, fontes de energia e outros.
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Voz Sobre IP

É a tecnologia que permite trafegar voz pela rede de computadores interna ou pela
Internet. Esta tecnologia possibilita uma redução do custo das ligações interurbanas
ou internacionais.

Thin Clients

São computadores pequenos, com sistemas operacionais reduzidos, projetados para
funcionar apenas em rede, buscando os aplicativos em locais remotos. Não permitem
que o usuário instale programas, o que facilita a manutenção e controle, bem como a
substituição em caso de pane. Normalmente estes computadores pequenos
apresentam consumo de energia menor que os computadores tradicionais, e menor
índice de manutenção, pois não possuem peça que normalmente sofrem desgastes,
como discos rígidos e ventoinhas.
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Firewall

É um programa que preserva a rede interna do acesso externo (por exemplo da
Internet). Pode controlar o que pode ou não ser acessado na Internet, bloqueando
ou liberando serviços conforme as necessidades da empresa.

Proxy

É um programa que controla o acesso à WWW, permitindo o bloqueio de “web 
sites” indesejados por palavra chave. Por exemplo, pode-se configurar no proxy 
que qualquer endereço contendo a palavra “esporte” não pode ser acessado. 
Sendo assim, os endereços “http://www.esporte.com.br” ou 
“http://www.uol.com.br/esporte” não poderiam ser acessados. Além disso é 
possível gerar relatórios de acesso por usuário, possibilitando à gerência monitorar 
o comportamento dos funcionários na Internet.
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3 - POR QUE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ?

Hoje, todos admitem que conhecer sistemas de informação é
essencial para administradores, porque a maioria das organizações
precisa deles para sobreviver e prosperar. Esses sistemas podem auxiliar
as empresas a estender seu alcance a locais distantes, oferecer novos
produtos e serviços, reorganizar fluxos de tarefas e trabalhos e, talvez,
transformar radicalmente o modo como conduzem os negócios.

Para algumas empresas, como as que atuam com comércio exterior, a
utilização de sistema de informação é imprescindível, e até obrigatório em
alguns casos, como por exemplo, o que ocorre com o SISCOMEX.
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3.1 - O AMBIENTE EMPRESARIAL COMPETITIVO E A EMPRESA DIGITAL 
EMERGENTE.

Quatro grandes mudanças de âmbito mundial estão alterando o ambiente empresarial:

1- Emergência e o fortalecimento da economia global (Globalização )

• Administração e controle de um Marketplace global.

• Concorrência em mercados mundiais.

• Grupos globais de trabalho.

• Sistemas globais de entrega.
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2- Transformação de economias e sociedades industriais em economias
de serviços

• Economias baseadas no conhecimento e na informação.

• Novos produtos e serviços.

• Concorrência baseada no tempo.

• Vida mais curta do produto.

• Base limitada de conhecimento dos funcionários.
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3- Transformação do empreendimento empresarial.

• Achatamento.

• Descentralização.

• Flexibilidade

• Independência da localização.

• Custos baixos de transação e coordenação.

• Trabalho colaborativo e em equipe.

4- Emergência da empresa digital.

• Relacionamentos com clientes e fornecedores e funcionários habilitados 
digitalmente.

• Processos centrais e negócios realizados via redes digitais.

• Administração digital dos principais ativos corporativos.
• Percepção e resposta rápida ás mudanças ambientais.
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3.2 - EMERGÊNCIA DA ECONOMIA GLOBAL.

Uma parcela cada vez maior da economia norte-americana, e de outras
economias industriais desenvolvidas na Europa e na Ásia depende de importações
e exportações. O comércio exterior, considerando-se exportações e importações,
responde por mais de 25% dos bens e serviços produzidos nos Estados Unidos e
até mais em países como Japão e Alemanha. As empresas também estão
distribuindo suas competências centrais, como projeto de produto, fabricação,
finanças e suporte ao cliente, para países onde o trabalho pode ser realizado com
maior eficiência de custo. O sucesso das empresas de hoje e do futuro depende
de sua capacidade de operar globalmente.

Hoje, os sistemas de informação proporcionam a comunicação e o poder de
análise de que as empresas necessitam para conduzir o comércio em escala
global, dentre eles destacamos:
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• Gerir e controlar a corporação global remota.

• Competir em mercados mundiais

• Comunicar-se com distribuidores e fornecedores.

• Entregar produtos em países diferentes.

• Operar 24 horas por dia em diferentes ambientes nacionais.

• Coordenar equipes globais de trabalho.

• Atender às necessidades locais e internacionais de divulgação de 
informações.
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3.3 - TRANSFORMAÇÃO DAS ECONOMIAS INDUSTRIAIS.

Estados Unidos, Japão, Alemanha e outras potências industriais importantes estão
deixando de ser economias industriais e transformando-se em economias de serviço,
baseadas em informação e conhecimento, enquanto o processo de produção migra para
países onde os salários são mais baixos. Nessa nova economia, o conhecimento e a
informação são os principais ingredientes para criação da riqueza.

De acordo com o U.S. Departament of Commerce - 2000, desde o início do século XX,
os Estados Unidos vêm experimentando um declínio contínuo no número de
trabalhadores rurais e operários de fábricas. Ao mesmo tempo, o país está
experimentando um aumento no número de profissionais de escritório que produzem
valor usando tecnologia da informação.

A revolução do conhecimento e da informação começou na virada do século XX e
acelerouce gradualmente desde então. Em 1976 o número de profissionais de escritório
ultrapassou o número de trabalhadores rurais, serviços e produção (Figura 3.1).
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Figura 3.1 - Gráfico da evolução da quantidade de trabalhadores ao longo do tempo, elencados por segmento de

atuação (Serviços, Escritório, Produção e Rural)
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3.4 - TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL.

Tem ocorrido uma transformação nas possibilidades de organização e administração
da empresa comercial. Algumas empresas já começaram a aproveitar as vantagens
dessas novas possibilidades.

A empresa comercial tradicional era, e ainda é, um agrupamento hierárquico,
centralizado e estruturado de especialistas que, caracteristicamente, confiavam em um
conjunto fixo de procedimentos operacionais padrão (POP) para entregar um produto
ou serviço produzido em massa.

O novo estilo das empresas comerciais é um agrupamento achatado (menos
hierárquico), descentralizado e flexível de generalistas que dependem de informações
quase instantâneas para entregar produtos e serviços personalizados, ajustados
exclusivamente para mercados e clientes específicos.



O grupo de administração tradicional dependia, e ainda depende, de planos e
regras formais e divisão rígida do trabalho. O novo administrador depende de
compromissos e redes informais para estabelecer metas (em vez de planejamento
formal), de um arranjo flexível de equipes e indivíduos trabalhando em forças-
tarefa e de uma orientação ao consumidor para conseguira coordenação entre os
funcionários. O novo administrador recorre ao conhecimento, à aprendizagem e à
tomada de decisão de profissionais, individualmente, para garantir o
funcionamento adequado da empresa. Mais uma vez, é a tecnologia da informação
(T.I.) que possibilita esse estilo de administração.

3.5 - A EMPRESA DIGITAL EMERGENTE.

O uso intensivo da tecnologia da informação (T.I.) em empresas comerciais,
desde a metade da década de 90, aliado à significativa remodelagem
organizacional, criou condições para um novo fenômeno da sociedade industrial:
a empresa digital. Esta empresa pode ser definida de acordo com diferentes
critérios.
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Ela é aquela em que praticamente todos os relacionamentos
empresariais significativos com clientes, fornecedores e funcionários são
habilitados e mediados digitalmente. Os processos de negócios essenciais
são realizados por meio de redes digitais que abrangem toda a organização,
ou que interligam múltiplas organizações.

As empresas digitais distinguem-se das tradicionais pela dependência
quase total de um conjunto de tecnologias de informação para sua
organização e administração. Para os gerentes de empresas deste tipo, a
tecnologia de informação não é simplesmente útil, viabilizadora, mas sim o
cerne da empresa, a ferramenta primordial de administração.
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4 - O QUE É UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO?

Um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um
conjunto de componentes inter-relacionados que coleta, recupera, processa,
armazena e distribui informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, à
coordenação e ao controle de uma organização. Além disso, esses sistemas
também auxiliam a gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar
assuntos complexos e criar novos produtos. Os sistemas de informação
contém informações significativas para a organização. Informação quer dizer
dados apresentados em uma forma útil para os administradores.
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Dados, por sua vez são fatos brutos que representam eventos que
estão ocorrendo nas organizações, antes de terem sido organizados e
arranjados de uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los
(Figura 4.1).

Três atividades em um sistema de informação produzem as informações de
que as organizações necessitam para tomar decisões, controlar operações,
analisar problemas e criar novos produtos ou serviços. Estas atividades são:
Entrada, Processamento e Saída. A palavra de origem inglesa “Feedback” é a saída
que retorna a determinadas pessoas e atividades da organização para análise e
refino da entrada. Fatores ambientais como clientes, fornecedores, concorrentes,
acionistas, e agências regulamentadoras, interagem com a organização e seus
sistemas (Figura 4.2).

Da perspectiva da empresa, o sistema de informação é uma solução
organizacional e administrativa, baseada na tecnologia de informação para
enfrentar um desafio proposto pelo ambiente.
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Figura 4.1- Diagrama exemplificando a diferença entre dados e informação. Dados brutos registrados por um
caixa de supermercado podem ser processados e organizados de modo a produzir informações úteis, tal como o
total de unidades de detergente vendidas ou a receita total de vendas do detergente para determinada loja ou
território de vendas.
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Figura 4.2- Diagrama apresentando os relacionamentos entre as diferentes organizações e as funções de um sistema

de informação.
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Uma outra abordagem para definir Sistemas de Informação (SI) leva em
conta as pessoas, as organizações e a tecnologia. Um sistema de informação
(SI) pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes
inter-relacionados que coleta (ou recupera), processa, armazena e distribui
informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o
controle de uma organização. Além de dar suporte à tomada de decisões, à
coordenação e ao controle, estes sistemas também auxiliam os gerentes e
trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar
novos produtos.



De acordo com esta visão, os SI são parte integrante de uma organização e é
produtos de três componentes.

Componentes de sistemas de informação.

Organizações

• Moldam os sistemas de informação

• Procedimentos são incorporados aos SI

• Possui cultura específica

• Demandas internas e externas criam os SI

Pessoas

• Usam informações vindas de SI

• Geram dados para SI

• Necessitam treinamento

• São influenciados por interfaces dos SI
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Tecnologia

• Meio de transformação e armazenamento dos dados

• Automação para eliminação do trabalho repetitivo e massivo

• Informatização dos processos

• Confiabilidade e Rapidez

• Hardware

• Software

• Armazenamento

• Comunicação
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A visão dos 3 componentes de SI é apresentada numa perspectiva
sociotécnica, ou seja, os Sistemas de Informação coordenam um arranjo
perfeito entre a tecnologia, as organizações e as pessoas.

As tecnologias mais avançadas não têm valor se as organizações não
puderem utilizá-las ou se as pessoas não se sentirem confortáveis ao usá-
las.

A Tabela 4.1 sumariza a descrição das interfaces de um Sistema de
Informação.



TABELA 4.1 - Descrição das interfaces de um Sistema de Informação.

Interface Descrição

Administração Administradores são solucionadores de problemas responsáveis pela análise dos muitos

desafios enfrentados pelas organizações e pelo desenvolvimento de estratégias e planos

de ação Sistemas de informação são umas de suas ferramentas, proporcionando as

informações necessárias para as soluções. Elas refletem as decisões da administração e

também servem de instrumento para mudar seu processo.

Organização Os SI tem raízes nas organizações, são um produto de sua cultura, política, fluxos de

trabalho e procedimentos operacionais padrão. São instrumentos para a mudança

organizacional, possibilitando a transformação desses elementos organizacionais em

novos modelos de negócios e redeterminando as fronteiras da empresa.

Os avanços tecnológicos dos SI estão acelerando a tendência em direção às economias

globalizadas, orientadas para o conhecimento, e às organizações achatadas, flexíveis e

descentralizadas, que podem coordenar-se com outras organizações a grandes

distâncias.
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Tecnologia A revolução da rede está em curso. A tecnologia de sistemas de
informação não está mais limitada a computadores, mas consiste em um
conjunto de tecnologias que habilitam a ligação de computadores em
rede com a finalidade de trocar informações a longas distâncias e fora
das fronteiras organizacionais. A Internet proporciona conectividade
global e uma plataforma flexível para um fluxo de informações sem
descontinuidade por toda a empresa e entre ela e seus clientes e
fornecedores
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O jargão técnico mais abrangente e apropriado para comercialização via Internet é
o e- commerce (electronic commerce), cuja tradução é comércio eletrônico.

Existem diversas modalidades de comercialização via Internet:

• Loja Virtual em “web site”;

• Marketplace ou Shopping Virtual;

• Leilão;

• Leilão Reverso;

• E-procurement;

• E-sourcing.

5 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO ( E-COMMERCE )



5.1 - LOJA VIRTUAL EM “WEB SITE”

Venda de produtos e serviços “on line”, substituindo ou complementando
vendas que ocorrem nas tradicionais lojas e pontos de venda. Esta foi a
primeira forma estruturada de comercialização pela Internet; os problemas de
insegurança nas transações financeiras de pagamento limitaram os primeiros
anos de comercialização das lojas virtuais a produtos de valores reduzidos,
como livros e CDs.

Atualmente as diversas formas de pagamentos disponíveis, integradas a
bancos e operadoras de crédito, tais como cobrança direta em conta corrente,
boleto bancário, e cartão de crédito, oferecem a segurança necessária para
que este tipo de comercialização seja praticado por uma grande parte dos
usuários de internet.
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5.2 - MARKET PLACE OU SHOPPING VIRTUAL

Concentra a informação de produtos e serviços de múltiplos fornecedores em
um ponto central. Faz o papel de páginas amarelas para as lojas virtuais.
Compradores podem pesquisar, fazer comparações e realizar compras.
Usualmente é utilizado para o relacionamento comercial de diversas empresas
compradoras e fornecedoras. Os marketplaces podem ser horizontais ou
verticais.

Market place horizontal: vende uma variedade de produtos e serviços de
diferentes áreas ou negócios, caracteriza-se como shopping generalista.

Marketplace vertical: voltado para um mercado específico, reconhecido como
shopping especializado. Neste ambiente, além da comercialização de produtos
específicos do setor, há espaços para oferta e contratação de profissionais
especializados, treinamentos técnicos, fóruns de discussão, notícias e outros
assuntos de interesse para os usuários e clientes.



5.3 - LEILÃO “ON LINE”

Ambiente de venda na Internet no qual o vendedor descreve características
só produto ofertado e do processo de leilão (prazo de encerramento, valor
mínimo, valor incremental mínimo para cada novo lance, etc...) A proposta de
valor mais alto apresentada até o horário de encerramento estipulado é a
vencedora do leilão. O ambiente de leilão é a única modalidade de e-
commerce que viabiliza a comercialização entre pessoas físicas. Estes
ambientes também são amplamente utilizados para comercialização ente
empresas, e entre empresas e consumidores finais.
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O “web site” de leilão mais utilizado no mundo é o ebay.com, que movimenta
US$12 milhões de mercadorias por dia. No Brasil os mais utilizados são o
arremate.com.br e o mercadolivre.com. br . As empresas virtuais de leilão têm o
modelo de negócios viabilizado através de uma taxa de serviço cobrada das
empresas que efetivam vendas por intermédio de seu espaço virtual.



5.4 - LEILÃO REVERSO

• Redução de preço que pode variar de 5 a 25%
• Redução do tempo da transação de aquisição de 50 a 70%
• Facilidades para encontrar novos fornecedores

Ao contrário do leilão tradicional, no leilão reverso quem oferta não é o
vendedor, mas o comprador; daí o nome Leilão Reverso. No Leilão Reverso, o
comprador informa o produto que deseja comprar, o valor máximo que deseja
pagar e outros atributos importantes para sua tomada de decisão. O comprador
recebe lances eletrônicos decrescentes de diversos fornecedores. Vence o
processo de compra proponente que apresentar melhor preço ou melhores
condições comerciais. Este tipo de leilão é apropriado para compra de
commodities em grande quantidade. Os principais benefícios proporcionados
pelo Leilão Reverso ao comprados são:
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Os leilões reversos podem ocorrer em duas modalidades:

Leilão reverso aberto: a necessidade de compra é comunicada a todos os
fornecedores potenciais do produto;

Leilão reverso fechado: a organização compradora (empresa ou grupo de empresas)
divulga a necessidade de compra apenas para uma lista de fornecedores pré-
selecionados (base própria de contatos), de acordo com uma série de critérios, como
capacidade de pronta-entrega, tradição de fornecimento, histórico de qualidade, etc...

5.5 - E-procurement

A solução de e-procurement é uma solução de compras centralizadas em que as
diversas áreas da empresa apontam suas necessidades de reabastecimento a partir de
um catálogo digital de produtos e serviços. Esse catálogo é disponibilizado através da
Internet; as diversas solicitações inseridas por meio desse ambiente são consolidadas e
dinamicamente encaminhadas aos fornecedores na forma de pedido. A montagem do
catálogo eletrônico é fundamental para o sucesso da solução; ele deve ser acessível e
compreensível por todas as áreas da organização.
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A solução e-procurement é mais apropriada para materiais
indiretos, principalmente para 20 comercializados como commodities.
Os produtos para manutenção, reparo e operação, denominados MRO
(maintence, repair, operation), são exemplos de grupos cujo processo
de compra se enquadra muito bem na solução de e-procurement.
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5.6 - TECNOLOGIA.

Para a implementação de uma solução de comércio eletrônico, devem ser
observadas algumas premissas:

• Estabelecimento de uma tecnologia que permita a realização de transações
financeiras com segurança, com certificado digital, criptografia, usuários e
senhas.

• Contratação de métodos de pagamentos eletrônicos com bancos e
operadoras de cartão de crédito.

• Contratação de serviços de entrega das mercadorias (logística), incluindo
logística reversa.

• Estabelecimento de um canal de contato, via site ou telefônico, para
atendimento pós venda.



5.7 - CERTIFICADO DIGITAL.

O certificado digital é um documento eletrônico que possibilita comprovar a
identidade de uma pessoa, uma empresa ou um site, para assegurar as
transações on-line e a troca eletrônica de documentos, mensagens e dados.

Essa tecnologia permite assinar, digitalmente, qualquer tipo de documento,
conferindo-lhe a mesma validade jurídica dos equivalentes em papel assinados
de próprio punho.

Além disso, os Certificados Digitais viabilizam o acesso a serviços virtuais da
Secretaria da Receita Federal, evitando o comparecimento a uma de suas
unidades, o que representa uma grande economia de tempo para o
contribuinte.
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Os documentos assinados digitalmente atendem aos principais
requisitos de segurança para a realização de negócios eletrônicos:

Autenticidade: garante a identidade de todas as partes envolvidas.
Confidencialidade: assegura o sigilo das informações, para que não se

tornem de conhecimento de pessoas não autorizadas.
Integridade: protege contra a modificação imprópria da mensagem,

garantindo o seu conteúdo original.
Não-repúdio: impede as partes de negarem a participação no negócio

eletrônico.
Fonte: http://www.certificadosdigitais.com.br/compras/

Cada site de comércio eletrônico deve ter seu certificado digital próprio. Exemplos de 
entidade certificadoras: http://www.thawte.com/, http://www.verisign.com.br/, 
http://www.certisign.com.br/



5.7 - CRIPTOGRAFIA.

Criptografia (do grego kryptós, “escondido”, e gráphein, “escrita”) é o estudo
dos princípios e técnicas pelas quais a informação pode ser transformada da sua
forma original para outra ilegível, de forma que possa ser conhecida apenas por
seu destinatário (detentor da “chave secreta”), o que a torna difícil de ser lida
por alguém não autorizado. Assim sendo, só o receptor da mensagem pode ler a
informação com facilidade.

Nos dias atuais, onde grande parte dos dados é digital, sendo representados
por bits, o processo de criptografia é basicamente feito por algoritmos que fazem
o embaralhamento dos bits desses dados a partir de uma determinada chave ou
par de chaves, dependendo do sistema criptográfico escolhido.

Com esta tecnologia, a transferência de dados (exemplo: senhas) entre o
computador do cliente e o site de e-commerce fica protegida, pois caso seja
capturada pela internet, não poderá ser lida.
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Em um site de comércio eletrônico, os dados mais sensíveis
devem ser criptografados. Ao acessar uma área criptografada, o
endereço muda de “http://” para “https://”, e um ícone do
navegador, na forma de cadeado, muda de aberto para fechado.
Normalmente, ao clicar no cadeado fechado, é possível obter
informações acerca do certificado do gital do site.
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