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PDSI, ERP e CRM 

PDSI/PDTI 
Soluções ERP 
Soluções CRM 
Soluções SCM 
Soluções DW 
Soluções BI 
Soluções EAI 
Crouwdfunding 
Crouwdsourcing 
Gamification 
... 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL - SIG 



PDSI/PDTI 



PDSI 

• Identificação de todos os sistemas administrativos 
• Estabelecimento da situação atual e da situação futura desejada 
• Estabelecimento da interligação operacional dos sistemas identificados 
• Alocação dos recursos necessários para desenvolvimento e 

implementação de cada sistema na empresa considerada 
• Estabelecimento de cronograma de desenvolvimento de sistemas 
• Promoção da interligação dos sistemas de informações afins, 

racionalizando a utilização de arquivos e equipamentos, minimizando o 
custo de processamento e reduzindo o tempo de tratamento dos dados e 
informações da empresa 



Formulário de identificação das 
necessidades de sistemas de informação 

• Finalidade: Identificar os sistemas que serão desenvolvidos ou 
revistos 

• Identificação dos campos: 
– Sistema 
– Grau de prioridade 
– Finalidade do sistema 
– Usuário principal 
– Usuários secundários 
– Subsistemas 
– Saídas 
– Entradas 
– Interligação com outros sistemas 



Projeto de desenvolvimento 
de sistema 

• Sistema 
• Resultado final 
• Atividade/responsável/Data de início/Data de 

término (real e prevista) 
• Alocação de recursos humanos: 

– Função/Horas/Valor unitário 

• Outras despesas previstas 
• Previsão de tempo de equipamento 
• Usuário (de acordo) 
• Divisão de informações 
 



Os formulários devem 
resultar em: 

• Identificação das necessidades de sistemas 
• Interligação operacional 
• Cronograma de desenvolvimento, 

implementação e documentação 
• Recursos necessários por projeto de sistema 



Outras etapas 
importantes 

• Reuniões de trabalho 
– Informativas 
– Consultivas 

• Relatórios gerenciais 



Implementação e 
avaliação do SIG 

Avaliação 
do SIG 

Perspectiva 
Financeira 

Perspectiva dos 
processos 

Perspectiva do 
aprendizado, 

inovação e 
crescimento 

Perspectiva da 
responsabilidade 

social 

Perspectiva das 
pessoas 

Perspectiva de 
aquisição e dos 
fornecedores 

Perspectiva 
organizacional 

Perspectiva do 
mercado e dos 

clientes 



Iceberg organizacional 



Ferramentas de TI para integração e melhoria do sistema 
de informações como estratégia das áreas operacionais 

da empresa 

• Softwares próprios Vs Softwares comprados 
• Softwares comprados Vs Cloud 
• e-Commerce, s-Commerce, f-Commerce, t-

Commerce, m-Commerce 



... 



ERP 
Enterprise Resource Planning 



ERP 

 Os sistemas ERP são sistemas de informação integrados adquiridos 
na forma de pacotes comerciais de software com a finalidade de dar suporte 
à maioria das operações de uma empresa. Considerando-se o modelo da 
cadeia de valor, pode-se entender que os sistemas ERP propõe-se a cobrir as 
atividades empresariais que vão da logística de entrada até as relacionadas à 
logística de saída e parte das atividades de marketing e vendas. 



ERP 



ERP 



ERP 



SCM 
Supply Chain Management 



SCM 

O SCM é um conjunto de atividades, 
ferramentas e software que permite a uma 
empresa integrar a produção mais 
estreitamente entre vários parceiros de negócio 
em um sistema de valores. 



SCM 



CRM 
Customer Relationship 

Management 



CRM 

O CRM, ou Gerenciamento do Relacionamento 
com Cliente, é o nome dado aos sistemas 
utilizados para gerenciar as relações com os 
clientes.  



CRM 



DW 
Data Warehouse 



DW 

O objetivo dos DWs (ou armazém de dados) é armazenar os dados oriundos dos 
diversos sistemas de informação transacionais em vários graus de relacionamento e 
sumarização, de forma a facilitar e agilizar os processos de tomada de decisão por 
diferentes níveis gerenciais. Esses dados devem ser tratados (identificados, 
catalogados, coletados, disponibilizados, transformados em informações) e integrados 
permitindo diversas formas de consultas, através de mecanismos amistosos das 
ferramentas dos usuários. Os DWs são normalmente atualizados em batch (isto é, são 
atualizados uma ou algumas vezes por dia e não contendo os dados das transações da 
empresa de maneira on-line) e podem conter grandes quantidades de dados. Os 
datamarts (DMs) são DWs de escopo limitados, pequenos armazéns de dados 
específicos para cada área de negócios ou departamentos das empresas. Tanto os 
DWs como os DMs formam a base a partir da qual as empresas podem utilizar as 
ferramentas de BI para a extração de informações gerenciais. 



BI 
Business Inteligence 



BI 

Uma definição possível para BI (Business Intelligence) é a de ser 
um software que possibilite aos usuários obter informações 
corporativas mais facilmente. Tais softwares são considerados 
um avanço em relação às ferramentas de suporte à decisão 
usuais por integrarem mais fortemente as funções dos relatórios, 
OLAP, Data Mining e armazenamento de dados. O software BI 
deve permitir que sejam derivados as transações e sumários que 
o usuário necessite, sem que esse precise conhecer quais as 
fontes desses dados, ou seja, não precisa saber de qual banco de 
dados ou de qual servidor vieram os dados, por exemplo: O BI foi 
desenvolvido com objetivo de quebrar hermetismo com que 
dados corporativos se mostram aos executivos, facilitando o 
processo de decisão na empresa. 



BI 



EAI 
Enterprise Application Integration 



EAI 

Os EAI (Enterprise Application Integration, ou Integradores de Aplicações 
Corporativas) podem ser vistos como um conjunto de “pontes” para interligar 
os vários sistemas de informação de diferentes fornecedores, já que a maioria 
dos sistemas que vêm sendo utilizados são pacotes comprados prontos. Sua 
utilidade, nas palavras de Barbieri (2001, p.29) é “alinhavar CRM, SCM, ERP, BI 
e outras propostas”. São sistemas que escoram-se no uso de tecnologias 
de middleware, para facilitar a troca de dados entre aplicações distintas de 
mercado. Entre as dificuldades para a utilização destes softwares está o fato 
de que a cada atualização de versão dos softwares que estão sendo 
integrados, é necessário fazer também a atualização do software de EAI. 
Salienta-se, ainda, que a integração entre os diversos componentes da 
Empresa Digital ainda está longe de ser tratada como “commodity ” ou como 
um aspecto menos importante da elaboração da arquitetura de sistemas de 
informação da empresa. 



A empresa digital 



Crowdstuff 

• Crowdfunding 
• Crouwdsourcing 



Gamification 



Future 



Para finalizar 
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