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RESUMO
Sistema de informação (em inglês, information system) é a"expres-
são para descrever um sistema automatizado (que pode ser deno-
minado como Sistema de Informação computadorizado), ou mes-
mo manual, que abrange pessoas, máquinas, e/ou métodos organi-
zados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que
representam informação para o usuário. Um sistema de informa-
ção pode ser então definido como todo sistema usado para prover
informação (incluindo o seu processamento), qualquer que seja o
uso feito dessa informação. Um sistema de informação possui vá-
rios elementos inter-relacionados que coletam (entrada), manipu-
lam e armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e infor-
mações, fornecem um mecanismo de feedback. Nas empresas em
que fizemos uma análise de seus sistemas, constatamos que exis-
tem vários tipos de sistemas e que o mais viável é aquele que atinge
principalmente a necessidade específica de cada empresa, pois não
basta ter um sistema de última geração que vai ser pouco utilizado,
ou ao contrário, onde uma empresa tem um sistema básico e ne-
cessita de informações e condições maiores.
Palavras-Chave: Sistemas de Informação; Competitividade; pro-
dutividade.

ABSTRACT
Information System is the expression to describe an automatized system
(that can be called as Computerized Information System), or even manual,
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that encloses people, rnachines, anoVor organized methods to collect,
process, transmít and spread data that represent ínformation for the user.
An Information system can then be defined as ali system used Io provide
infonnation (including its processing), whatever is done with the use of
this Ínformation. An informatJon system hás many interrelated elements
that collect (entrance), manipulate and store (process), and spread (exií)
the data and Ínformation, supplying a feedback mechanism. In the
companies where we made an analysis of its systems, we evidenced that
there are several types of systems, and the most viable is the one that
reaches mainly the specífic necessity of each company, therefore ít is not
enough to have a last generation system which is goíng to be little used,
or, on the contrary, to have a basic system and needs Ínformation and
conditions on larger scales.
Keywords: Information Systems; competitiveness; productivity.

INTRODUÇÃO
Diariamente todos nós interagimos com sistemas de informação,
tanto no pessoal como no profissional. Como sociedade, estamos
envolvidos em uma competição econômica global por recursos,
mercados e receitas com outras nações, tanto da Europa quanto da
Ásia. Vemos que desde o século XVIII, quando se iniciou o estudo
da economia moderna, a riqueza de uma nação dependia de como a
sociedade organizava a produção em suas fábricas nacionais. Hoje
está claro que nossa sociedade terá que organizar mercados glo-
bais, corporações internacionais e forças de trabalhos multinacionais,
se quiser manter e melhorar nosso padrão de vida. Precisaremos
de sistemas de informação para fazer isso com eficiência e suces-
so. Este trabalho pretende apresentar um conceito muito importan-
te para qualquer profissional. O objetivo é mostrar qual a importân-
cia, as vantagens e desvantagens de alguns sistemas de informa-
ção, passando para as pessoas de uma forma clara e eficaz o que é
necessariamente um sistema de informação e o que pode fazer
para auxiliar e atender as necessidades de uma determinada em-
presa, facilitando o entendimento e o trabalho dos processos de
uma organização.
Precisaremos de uma ampla compreensão sobre sistemas de infor-
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maçào para atingir níveis mais altos de produtividade e eficácia em
nossas empresas. Será simplesmente impossível operar com efici-
ência mesmo uma pequena empresa sem investimentos significati-
vos em sistemas.
Esperamos que este trabalho mostre claramente a importância da
informação e do conhecimento de seu âmbito dentro da empresa,
fazendo com que se desvinculem as idéias de lentidão e alto custo
associado à informação, e que ele assuma efetivamente seu lugar
de destaque na estrutura organizacional.

A INSERÇÃO DA INFORMÁTICA NAS ORGANIZAÇÕES
Primeiro foram comprados computadores por razões de prestí-
gio sem imaginar sequer as suas vantagens e potencialidades.
Depois foram criados os centros de informática, grandes, pode-
rosos e inacessíveis. Hoje os grandes centros de informática
tiveram de abrir as portas aos utilizadores da informação. Os
computadores não podem servir-se a si próprios, importa colocá-
los no seu devido lugar, isto é, a serviço da informação.
Por informática devemos entender duas realidades perfeitamente
distintas: a INFORMAÇÃO e os COMPUTADORES. Note-se
que o termo INFORMÁTICA é uma forma de dizer informação
automática. O termo associou-se com freqüência à idéia de com-
putadores, atualmente esse âmbito foi alargado, acabando por
abranger também a informação. As diferentes especialidades
do domínio da Informática estendem-se desde a eletrônica dos
computadores à funcionalidade das organizações, veja-se por
exemplo os especialistas de eletrônica computacional num dos
extremos e..os de análise funcional no outro.
Qualquer organização contém informação e como vimos antes,
assegura a articulação dos diferentes subsistemas. Sem infor-
mação não existe qualquer necessidade de processamento au-
tomático de dados, ou seja, de computadores. "A informação é
um recurso efetivo e inexorável para as organizações, principal-
mente quando planejada e disponibilizada de forma personaliza-
da, com qualidade inquestionável e preferencialmente antecipa-
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Vantagem Competitiva
Para ser competitivo a empresa precisa ser rápida, ágil, flexível,
inovadora, produtiva, econômica e orientada para o cliente. Em uma
pesquisa quanto à utilização do sistema de informação em uma
empresa constatou-se que houve uma vantagem competitiva, con-
firmaram-se essas informações com uma grande melhoria em sua
organização na parte do S.I., Assim algumas empresas como fabri-
cantes de veículos, por exemplo, insistem que seus fornecedores
estejam próximos a principal fábrica para que todas as negociações
sejam feitas por meio de intercâmbio eletrônico de dados (Comuni-
cação direta de computador para computador).

Desvantagens
Na realidade não existem muitas desvantagens, as empresas não
optam por ter um bom sistema de informação por causa dos altos
custos que ele acarreta.
Nem todas as empresas investem em tecnologia, infelizmente algu-
mas pessoas não confiam nos sistemas hoje utilizados, o que não é
verdade, e sim não consegue alcançar objetos com qualidade de
serviços sem ter um bom sistema.

OBJETIVOS ALCANÇADOS COM UM SISTEMA DE IN-
FORMAÇÃO
Tradicionalmente, os resultados esperados das ações de sistemas
informatizados pressupõem que a sua atuação ocorra sobre os seus
componentes em funcionamento. Assim, os relatórios e pareceres
a serem emitidos devem evidenciar que foi adotado planejamento
adequado, com enfoques objetivando evidências quanto ao próprio
sentido da continuidade do segmento em relação aos fundamentos/
razões que determinaram a sua criação.

Objetivos:
- Aumentar a segurança das ações;
- Diminuir os erros;
- Contribuir para a produção de bens e serviços;
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- Agregar valores aos produtos;
- Controlar suas operações;
- Diminuir a carga horária das pessoas;
- Reduzir custos e desperdícios;
- Aumentar a qualidade e produtividade da organização;

Os sistemas de informações objetivam auxiliar o processo de toma-
da de decisão na organização. Várias partes trabalham juntas vi-
sando um objetivo comum. Em um sistema de informação não é
diferente, porém o objetivo é um fluxo mais confiável e menos bu-
rocrático de informações garantindo a integridade da informação
com segurança.

-

OBJETIVO GERAL
Busca evidenciar a situação de momento dos sistemas
informatizados em relação à sua missão institucional, para que pos-
sa, juntamente com outras referências e avaliações que se dispo-
nha determinar providências com vistas à reorientação,
reestruturação e aperfeiçoamento das suas atividades.

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS
São compostos de um conjunto de ações, destacando-se:
1 - Identificação dos objetivos estabelecidos para cada atividade
componente dos sistemas informatizados, buscando avaliar se a
missão estabelecida à época da criação não está desvirtuada, de-
vendo-se verificar a existência de instrumentos que definam as res-
ponsabilidades pela normalização, fiscalização e/ou execução das
atividades analisadas e como estão definidas suas atribuições; se
houve instrumentos que tenham acrescentado ou subtraído atribui-
ções ao texto original de sua criação; existência de registros dos
dirigentes da Entidade da qual faça parte, sobre as expectativas de
seu desempenho, bem como sobre a evolução histórica das ativida-
des desenvolvidas ao longo de sua existência.
2 - Avaliação das atividades que vem sendo desenvolvidas para
verificar se guarda conformidade e aderência com os objetivos es-
tabelecidos, através da obtenção de informações, por meio de en-
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trevistas ou aplicação de outras técnicas sobre as atividades pre-
vistas e as realizadas pelo órgão, verificando se existem: atividades
realizadas que não estejam nas de sua atribuição, mas que sejam
relevantes para o alcance de seus objetivos; atividades previstas e
não realizadas; atividades realizadas que não estejam nas suas atri-
buições e que não são relevantes para o alcance de seus objetivos:
Deve, ainda, buscar esclarecimentos e justificativas formais em
relação às possíveis distorções detectadas, analisando se os escla-
recimentos e as justificativas prestados são satisfatórios e suficien-
tes, verificando "in loco" ou através da aplicação de outros procedi-
mentos, caso os esclarecimentos prestados sejam insuficientes para
confirmar as informações prestadas, opinando quanto à efetiva re-
alização das atividades previstas.
3 - Evidenciaçào da ocorrência de superposição de atividades en-
tre os diversos segmentos componentes da estrutura informatizada,
através da comparação dos objetivos e das atividades executadas
pelos diversos componentes de cada segmento, verificando se está
ocorrendo superposição, caracterizando detalhadamente as ocor-
rências, identificando os motivos das superposições e propondo ajus-
tes, caso necessário.
4 - Identificação da Clientela à qual se destinam os produtos ou
serviços realizados, sua distribuição geográfica e possíveis parceri-
as institucionais, devendo identificar os produtos, serviços ou ativi-
dades desenvolvidas e listá-las em ordem decrescente de impor-
tância; a quem cada produto ou serviço se destina e a distribuição
geográfica da clientela, bem como a existência de Convênios e/ou
Acordos celebrados e que sejam voltados para a realização dos
objetivos.
5 - Avaliação dos recursos organizacionais à disposição para verifi-
car se são adequados para o cumprimento dos objetivos traçados,
devendo identificar a estrutura do Órgão quanto à existência de
unidades centrais e descentralizadas e a localização dessas unida-
des, verificando se correspondem à estrutura atual em funciona-
mento e detalhando as inconsistências entre os organogramas for-
mal e real.
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HARDWARE
"O hardware consiste no equipamento do computador usa-
do para executar as atividades de entrada, processamento e
saída. Os dispositivos de entrada incluem o teclado, dispo-
sitivos de escaneamento automático, equipamento que pode
ler caracteres em tinta magnética e muitos outros dispositi-
vos. Os dispositivos de processamento incluem as impres-
soras e as telas dos computadores". (STAIR; 1998, p. 13)

A aquisição de hardware requer a compra, leasing ou aluguel de
recursos computacionais de um fornecedor. O software pode ser
adquirido de um fornecedor externo ou desenvolvido internamente
- uma decisão de fazer ou comprar.

DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE
"O software consiste nos programas e nas instruções da-
das ao computador e ao usuário. Estes programas e instru-
ções permitem ao computador processar folhas de paga-
mento, enviar faturas aos clientes e fornecer aos adminis-
tradores informações para aumentar os lucros, reduzir cus-
tos e proporcionar um serviço melhor ao cliente. Um progra-
ma de planilha com o manual do usuário é um exemplo de
software". (STAIR; 1998, p. 13).

O software deve ser testado antes de sua aceitação para o uso,
devem ser celebrados acordos de modificações e de manutenção
com o fornecedor. Existem muitas ferramentas e técnicas para
desenvolvimento de softwares, o desenvolvimento desses softwares
devem ser fácil e compieto para organização.

PREPARAÇÃO DO USUÁRIO, PREPARAÇÃO DO LOCAL,
PREPARAÇÃO DE DADOS, INSTALAÇÕES E TESTES
A implementação deve considerar os requisitos de pessoal. A pre-
paração dos usuários envolve a preparação de gerentes, emprega-
dos e outros usuários para o novo sistema. Pode ser necessário
contratar novo pessoal de SI, e os usuários devem ser bem treina-
dos nas funções do sistema. Deve ser feita a preparação do local
físico do sistema, e qualquer dado a ser utilizado no novo sistema
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deverá ser convertido para o novo formato. A instalação de hardware
é feita durante a etapa de implementação, assim como os testes.

PARTIDA
A partida se inicia com o sistema de informação final testado. Os
usuários normalmente executam um teste de aceitação para verifi-
car se os recursos prometidos foram realmente implementados.

ACEITAÇÃO DO USUÁRIO
A manutenção de sistemas envolve a verificação, a modificação e
o aperfeiçoamento de um sistema para torná-lo mais eficiente no
alcance das metas dos usuários e da organização.
A revisão de sistemas é o processo de analisar sistemas para veri-
ficar se estão funcionando como esperado. Envolve o monitoramento
de sistemas para verificar se estão funcionando conforme foi pro-
jetado. Os dois tipos de procedimentos de revisão são: revisão
direcionada por eventos e a direcionada pelo tempo. A revisão de
sistema envolve a medição do desempenho e adequação de cada
área componente de um sistema, incluindo do hardware, software,
bancos de dados, telecomunicações, pessoais e procedimentos.

VANTAGENS E DESVANTAGENS
Vantagem tecnológica
Muitas empresas principalmente as de consultoria, fornecem aos
seus clientes o que mais necessitam para se ter um grande sucesso
e conhecimento, e para isso as empresas devem optar por um bom
sistema de informação. Seu trabalho é adquirir conhecimento e
compartilhá-lo para que seus clientes ou *. própria empresa possa
crescer e lucrar.
Avaliando estes fatos O Brien (2002:3) conclui a importância:

"A tecnologia da informação está redefinindo os fundamen-
tos dos negócios. Atendimento ao cliente, operações, es-
tratégias de produto e de marketing e distribuição depen-
dem muito, ou ás vezes ate totalmente, dos SI. A tecnologia
da informação e seus custos passaram a fazer parte inte-
grante do dia a dia das empresas."
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Vantagem Competitiva
Para ser competitivo a empresa precisa ser rápida, ágil, flexível,
inovadora, produtiva, econômica e orientada para o cliente. Em uma
pesquisa quanto à utilização do sistema de informação em uma
empresa constatou-se que houve uma vantagem competitiva, con-
firmaram-se essas informações corn uma grande melhoria em sua
organização na parte do S.L, Assim algumas empresas como fabri-
cantes de veículos, por exemplo, insistem que seus fornecedores
estejam próximos a principal fábrica para que todas as negociações
sejam feitas por meio de intercâmbio eletrônico de dados (Comuni-
cação direta de computador para computador).

Desvantagens
Na realidade não existem muitas desvantagens, as empresas não
optam por ter um bom sistema de informação por causa dos altos
custos que ele acarreta.
Nem todas as empresas investem em tecnologia, infelizmente algu-
mas pessoas não confiam nos sistemas hoje utilizados, o que não é
verdade, e sim não consegue alcançar objetos com qualidade de
serviços sem ter um bom sistema.

OBJETIVOS ALCANÇADOS COM UM SISTEMA DE IN-
FORMAÇÃO
Tradicionalmente, os resultados esperados das ações de sistemas
informatizados pressupõem que a sua atuação ocorra sobre os seus
componentes em funcionamento. Assim, os relatórios e pareceres
a serem emitidos devem evidenciar que foi adotado planejamento
adequado, com enfoques objetivando evidências quanto ao próprio
sentido da continuidade do segmento em relação aos fundamentos/
razões que determinaram a sua criação.

Objetivos:
- Aumentar a segurança das ações;
- Diminuir os erros;
- Contribuir para a produção de bens e serviços;
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- Agregar valores aos produtos;
- Controlar suas operações;
- Diminuir a carga horária das pessoas;
- Reduzir custos e desperdícios;
- Aumentar a qualidade e produtividade da organização;

Os sistemas de informações objetivam auxiliar o processo de toma-
da de decisão na organização. Várias partes trabalham juntas vi-
sando um objetivo comum. Em um sistema de informação não é
diferente, porém o objetivo é um fluxo mais confiável e menos bu-
rocrático de informações garantindo a integridade da informação
com segurança.

OBJETIVO GERAL
Busca evidenciar a situação de momento dos sistemas
informatizados em relação à sua missão institucional, para que pos-
sa, juntamente com outras referências e avaliações que se dispo-
nha determinar providências com vistas à reorientação,
reestruturação e aperfeiçoamento das suas atividades.

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS
São compostos de um conjunto de ações, destacando-se:
1 - Identificação dos objetivos estabelecidos para cada atividade
componente dos sistemas informatizados, buscando avaliar se a
missão estabelecida à época da criação não está desvirtuada, de-
vendo-se verificar a existência de instrumentos que definam as res-
ponsabilidades pela normalização, fiscalização e/ou execução das
atividades analisadas e como estão definidas suas atribuições; se
houve instrumentos que tenham acrescentado ou subtraído atribui-
ções ao texto original de sua criação; existência de registros dos
dirigentes da Entidade da qual faça parte, sobre as expectativas de
seu desempenho, bem como sobre a evolução histórica das ativida-
des desenvolvidas ao longo de sua existência.
2 - Avaliação das atividades que vem sendo desenvolvidas para
verificar se guarda conformidade e aderência com os objetivos es-
tabelecidos, através da obtenção de informações, por meio de en-
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trevistas ou aplicação de outras técnicas sobre as atividades pre-
vistas e as realizadas pelo órgão, verificando se existem: atividades
realizadas que não estejam nas de sua atribuição, mas que sejam
relevantes para o alcance de seus objetivos; atividades previstas e
não realizadas; atividades realizadas que não estejam nas suas atri-
buições e que não são relevantes para o alcance de seus objetivos.
Deve, ainda, buscar esclarecimentos e justificativas formais em
relação às possíveis distorções detectadas, analisando se os escla-
recimentos e as justificativas prestados são satisfatórios e suficien-
tes, verificando "in loco" ou através da aplicação de outros procedi-
mentos, caso os esclarecimentos prestados sejam insuficientes para
confirmar as informações prestadas, opinando quanto à efetiva re-
alização das atividades previstas.
3 - Evidenciação da ocorrência de superposição de atividades en-
tre os diversos segmentos componentes da estrutura informatizada,
através da comparação dos objetivos e das atividades executadas
pelos diversos componentes de cada segmento, verificando se está
ocorrendo superposição, caracterizando detalhadamente as ocor-
rências, identificando os motivos das superposições e propondo ajus-
tes, caso necessário.
4 - Identificação da Clientela à qual se destinam os produtos ou
serviços realizados, sua distribuição geográfica e possíveis parceri-
as institucionais, devendo identificar os produtos, serviços ou ativi-
dades desenvolvidas e listá-las em ordem decrescente de impor-
tância; a quem cada produto ou serviço se destina e a distribuição
geográfica da clientela, bem como a existência de Convênios e/ou
Acordos celebrados e que sejam voltados para a realização dos
objetivos.
5 - Avaliação dos recursos organizacionais à disposição para verifi-
car se são adequados para o cumprimento dos objetivos traçados,
devendo identificar a estrutura do Órgão quanto à existência de
unidades centrais e descentralizadas e a localização dessas unida-
des, verificando se correspondem à estrutura atual em funciona-
mento e detalhando as inconsistências entre os organogramas for-
mal e real.
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6 - Avaliação das instalações físicas para verificar se é compatível
com as atribuições do Órgão ou Entidade e oferecem a necessária
segurança operacional.
7 - Avaliação dos recursos humanos à disposição, para verificar se
são suficientes quantitativa e qualitativamente para o cumprimento
das atribuições, devendo ser identificadas possíveis distorções (ex-
cesso, falta, má distribuição, falta de treinamento, etc) e
vulnerabilidade em função de atividades essenciais não estarem
sendo controladas por pessoal-chave da própria instituição, como
por exemplo, às áreas de normas e fiscalização. Identificar se exis-
te pessoal cedido ou emprestado por outros órgãos da própria enti-
dade ou de outras, caracterizando a proporção entre o pessoal uti-
lizado nas atividades meio e fim.
8 - Avaliação dos recursos materiais à disposição, para verificar se
são adequados e seguros de modo a garantir a continuidade das
atividades da instituição e não causam dependência com relação
aos seus fornecedores, devendo verificar a disponibilidade dos equi-
pamentos vinculados à atividade fim; sua utilização e a proporção
entre os obsoletos e em mau estado de conservação com o total à
disposição; identificação do nível de propriedade e terceirização
dos bancos de dados; existência de informações-chave que estão
forajio controle técnico-operacional da instituição, bem como a
vulnerabilidade de perda ou extravio de informações por terceiros;
9 - Avaliação dos recursos orçamentário-financeiro s à disposição
para verificar se são adequados e satisfatórios para o cumprimento
dos objetivos pretendidos, identificando a sua origem e o percentual
destinado às atividades fim e meio, caracterizando possíveis
distorções na sua aplicação.
10 - Avaliação dos resultados usualmente alcançados buscando
verificar se atendem aos objetivos que determinaram à existência
dos sistemas informatizados, identificando os principais produtos e
serviços gerados nos dois últimos exercícios, identificando a clien-
tela e evidenciando o uso efetivo e utilidade desses produtos pelos
clientes, objetivando aquilatar a importância real dos mesmos e a
necessidade de sua continuidade; e também, evidenciando se estes
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produtos demonstram razoável aderência com os objetivos que de-
terminaram a sua criação, podendo utilizar-se de algum tipo de ava-
liação ou opinião externa da parte de algum Órgão ou Entidade ou
do público em geral, seja positiva ou negativa.

FRAUDES EM SISTEMAS INFORMATIZADOS
"Embora os sistemas de informação baseados em computa-
dor possam ajudar a resolver os problemas da empresa, eles
são muito mais vulneráveis a outros tipos de ameaças do
que os sistemas manuais. Eventos como incêndios ou falta
de energia elétrica podem provocar grandes danos, porque
muitos dos recursos de informação de uma empresa astão
concentrados em um só lugar. Dados valiosos podem ser
destruídos se o hardware do computador funcionar mal, ou
se aluem adulterar arquivos computadorizados. Empresas
como bancos, linhas aéreas ou companhias de cartão de
crédito podem perder milhões de dólares a cada hora em
que seus sistemas deixam de funcionar", (LAUDON; 1999,
p.261-262)

Fraude consiste em ação de agentes agressores que podem trazer
prejuízos a uma entidade por procedimentos realizados com o obje-
tivo de obter benefícios próprios por motivos de satisfação finan-
ceira, psicológica ou material. Os agentes agressores podem ser de
natureza interna ou externa. Entretanto, em face da complexidade
e dos controles lógicos que devem existir na área de informática, é
rara a ocorrência de fraude de origem exclusiva de agentes exter-
nos. A grande maioria das fraudes apuradas no ambiente de
informática tem tido participação de pessoas da própria Organiza-
ção, tanto de forma consciente quanto inconsciente, sendo que em
alguns casos, são ex-integrantes do ambiente de informática.

FATORES PARA FRAUDES
São destacados a seguir os principais fatores que propiciam ocor-
rência de fraudes:
Integração das plataformas de informática, em nível interno e com
outras organizações, enfraquecendo a aplicação do conceito de
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segregação de funções;
Terceirização ou qu arte ir iz ação com respectiva integração dos
ambientes de informática entre as empresas parceiras.
Profissionais polivalentes atuando em diversas áreas da organização
permitindo acesso a informações exclusivas de cada uma delas;
Fragilização de controles lógicos em face de necessidade de meno-
res custos e prazos para desenvolvimento de atividades operacionais
da organização.

INDÍCIOS DE FRAUDES
Algumas ocorrências podem ser indícios de fraude, são:
Erros sistemáticos no processamento;
Omissão de verificação de controles;
Descumprimento de normas;
Totais de controle não fechados;
Não cumprimento de padrões operacionais;
Uso excessivo de procedimentos de exceção;
Existência de transações integradas não correspondidas.

CAUSAS DE FRAUDES
Muitas são as situações que podem acarretar uma fraude, sendo as
de maior incidência:
Satisfação psicológica do agente fraudador em causar prejuízos à
organização, em face de insatisfação de não-ascensão profissional,
insatisfação salarial, preceitos de ideologia, desacordo com políti-
cas empresariais, e/ou em solidariedade a colegas de trabalho con-
siderados injustiçados pela organização. Por necessidades do agente
fraudador para dispor de recursos financeiros para atender doença
na família, perdas em jogo, realização de negócios errados e/ou
padrão de vida além de seu salário. Por necessidades pessoais do
agente fraudador para atender dificuldades materiais em termos de
moradia, alimentação, desastres, catástrofes, acidentes, desagre-
gação familiar; estar sofrendo chantagem; envolvimento com dro-
gas, tóxicos ou alcoolismo. Por outras razões do agente fraudador
relativas à má formação cultural, onde ele considera normais ou
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irrelevantes atos fraudulentos com ações de sabotagem; momentos
empresariais de aquisições, fusões, incorporações, falências,
concordatas; personalidade fraca.

CONTROLES A SEREM OBSERVADOS
CONTROLES DE ACESSO
Os controles de acesso têm o propósito de oferecer uma garantia
razoável de que os recursos computacionais (arquivos, instalações,
computadores) são protegidos contra modificação ou divulgação
não autorizada, perda ou dano. Eles incluem controles físicos, tais
como manutenção dos computadores em salas reservadas e con-
troles lógicos (softwares de segurança projetados para prevenir ou
detectar acesso não autorizado a arquivos críticos). Ao implantar o
controle de acesso, deve-se verificar se a limitação garante que os
usuários tenham acesso somente aos recursos necessários para
executarem a suas tarefas; que o acesso a recursos de alto risco
seja limitado a poucos indivíduos; que os funcionários estejam im-
pedidos de executar funções incompatíveis ou além de sua respon-
sabilidade.
Sob esta ótica, o primeiro foco do analista deve ser a verificação
das senhas, observando se são:
Únicas para indivíduos e não, para grupos;
Controladas pelos usuários e não sujeitas à divulgação;
Alteradas periodicamente (entre 30 e 90 dias);
Apresentadas na tela durante sua digitação;
Compostas de pelo menos seis caracteres alfanuméricos e impedi-
dos de repetição antes de seis trocas pelo menos.
Devem ser avaliados também os controles lógicos sobre software,
bancos de dados e acesso remoto, verificando-se se a supervisão
do acesso, ou seja, se as violações de segurança e atividades sus-
peitas, tais como tentativas frustradas de entrada no sistema, são
relatadas para a gerência e devidamente investigadas.

CONTROLES GERAIS
Consistem na estrutura, políticas e procedimentos que se aplicam



136 Revista de Administração FASC

às operações do sistema computacional de uma organização como
um todo. Eles criam o ambiente em que os sistemas aplicativos e os
controles irão operar. Controles gerais deficientes acarretam uma
diminuição da confiabilidade a ser atribuída aos controles das apli-
cações individuais. Por essa razão, os controles gerais deverão ser
avaliados separadamente, e antes da avaliação dos controles dos
aplicativos que venham a ser examinados em uma auditoria de siste-
mas informatizados.
Existem seis tipos de situações que devem ser consideradas em
auditorias: controles organizacionais, programa geral de segurança,
continuidade do serviço, controles de acesso, controles de software
de sistema e controles de desenvolvimento e alteração de softwares
aplicativos.

CONTROLES ORGANIZACIONAIS
É necessária uma estrutura organizacional onde as responsabilida-
des de suas unidades estejam claramente estabelecidas, documen-
tadas e divulgadas, e políticas de pessoal adequadas, quanto à sele-
ção, segregação de funções, treinamento e avaliação de desempe-
nho. Essa estrutura deve gerenciar racionalmente os recursos
computacionais da organização, de modo a suprir as necessidades
de informação deforma eficiente e econômica.
Deve ser observada a segregação de funções, que tem como obje-
tivo evitar que um indivíduo venha a controlar todos os estágios
críticos de um processo (por exemplo, um programador com per-
missão para independentemente escrever, testar e aprovar altera-
ções de programa).
Freqüentemente, a segregação de funções é alcançada pela divisão
de responsabilidades entre dois ou mais grupos organizacionais. Com
essa divisão, a probabilidade de que erros e ações indevidas sejam
detectados aumenta sensivelmente, visto que as atividades de um
grupo ou indivíduo irão servir para checar as atividades do outro.
A ausência ou inadequação da segregação de funções de informática
aumenta o risco de ocorrência de transações errôneas ou fraudu-
lentas, alterações impróprias de programa e danos em recursos
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computacionais.
A extensão da segregação de funções a ser aplicada irá depender
do seu tamanho e do risco associado às suas instalações e ativida-
des. Uma organização de grande porte terá mais flexibilidade em
separar funções-chave que organizações pequenas, que dependem
de poucos indivíduos para executar suas operações. Da mesma
forma, atividades que envolvem transações financeiras de alto va-
lor, ou que de alguma outra forma são bastante arriscadas, devem
ser divididas entre diversos indivíduos e sujeitas a uma supervisão
mais rigorosa.
Por causa da natureza da operação dos computadores, a segrega-
ção de funções por si só não garante que somente atividade? auto-
rizadas sejam executadas pelos funcionários, especialmente opera-
dores de computador. Para auxiliar na prevenção e detecção de
ações não autorizadas ou incorretas, é também necessário uma
supervisão gerencial efetiva e procedimentos formais de operação,

PROGRAMA GERAL DE SEGURANÇA
O programa de segurança deve incluir as políticas de segurança e o
respectivo plano de implementação, devendo estabelecer uma es-
trutura para a avaliação do risco, o desenvolvimento e
implementação de procedimentos eficazes de segurança e a super-
visão da eficácia desses procedimentos. Sem um programa bem
elaborado, os controles de segurança podem ser inadequados, as
responsabilidades podem não estar claras, não serem compreendi-
das e propriamente implementadas, e os controles podem ser apli-
cados de forma inconsistente. Tais condições podem levar a uma
proteção insuficiente de recursos críticos ou vulneráveis e, possi-
velmente, a um desperdício de recursos para implantação de con-
troles em situações de baixo risco. Uma avaliação completa do
risco deve ser o ponto de partida para o desenvolvimento ou modi-
ficação do plano e das políticas de segurança. Essa avaliação é
importante porque é através dela que se identificam todas as ame-
aças e vulnerabilidades do sistema e se decide quais riscos serão
aceitos e quais deverão ser reduzidos através de controles de segu-
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rança. A avaliação do risco deve considerar a vulnerabilidade ine-
rente aos dados (ou seja, sua susceptibilidade a erros materiais cau-
sados por omissão ou inserção incorreta ou indevida de dados), e o
risco adicional a que os sistemas e os dados podem estar sujeitos,
em função do seu uso por usuários internos e externos e eventuais
tentativas de acesso por estranhos não autorizados. Essa análise
deve também contemplar revisões da configuração do sistema e da
rede, e observação e teste dos controles de segurança já implanta-
dos. Ainda que o pessoal envolvido em atividades de segurança
possa oferecer uma visão valiosa sobre as vulnerabilidades exis-
tentes, a avaliação geral do risco deve ser feita por pessoal inde-
pendente, para garantir sua objetividade. Avaliação do risco e ge-
rência do risco sào esforços contínuos. Ainda que a avaliação geral
do risco possa ser feita mais espaçadamente (a cada ano ou dois),
o risco deve ser reavaliado toda vez que houver mudança na opera-
ção da organização, ou em influências externas que afetem essa
operação.

CONTINUIDADE DO SERVIÇO
A perda da capacidade de processar, recuperar e proteger infor-
mações mantidas eletronicamente pode ter um impacto significati-
vo na habilidade da organização em desempenhar sua missão. Por
essa razão, é preciso que tenham sido estabelecidos procedimen-
tos, com vistas a proteger recursos de informação, minimizar o ris-
co de interrupções não planejadas e recuperar operações críticas,
em caso de interrupções. Esses planos devem considerar as ativi-
dades executadas nos centros de processamento de dados, bem
como nos ambientes de operação de aplicações específicas. Para
se garantir que os planos de recuperação irão funcionar como pre-
visto, eles devem ser testados periodicamente em exercícios de
simulação de "desastres". Embora freqüentemente chamados de
planos de recuperação de desastres, os controles para garantir a
continuidade do serviço devem enfocar todas as possibilidades de
interrupção existentes, sejam elas relativamente insignificantes, tais
como falta temporária de energia e destruição acidental de um ar-
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quivo, até problemas sérios, como incêndios ou desastres naturais
que requeiram o restabelecimento das operações em outro local.
Para diminuir as interrupções de serviço, é essencial que os contro-
les estabelecidos sejam conhecidos e adotados pela gerência e pelo
pessoal envolvido. O comprometimento da alta administração é
importante para garantir que recursos adequados sejam dedicados
para o planejamento de emergência, treinamento e testes necessá-
rios. O pessoal responsável por atividades de manutenção da con-
tinuidade de serviço, tais como realização de cópias de segurança
de arquivos, precisa estar bem informado dos riscos da não realiza-
ção dessas tarefas. Os elementos críticos para a avaliação da con-
tinuidade do serviço são:
Avaliação da vulnerabilidade das operações computadorizadas e
identificação dos recursos que as apoiam. Adoção de medidas para
prevenir e minimizar danos e interrupções potenciais. Desenvolvi-
mento e documentação de uni plano geral de contingência.
Teste periódico do plano de contingência e realização dos ajustes
apropriados.

CONTROLES DE ACESSO
Esses controles têm o propósito de oferecer uma garantia razoável
de que os recursos computacionais (arquivos de dados, programas
aplicativos, instalações e equipamentos relacionados aos computa-
dores) são protegidos contra modificação ou divulgação não autori-
zada, perda ou dano. Eles incluem controles físicos, tais como ma-
nutenção dos computadores em salas trancadas para limitar o acesso
físico, e controles lógicos (softwares de segurança projetados para
prevenir ou detectar acesso não autorizado a arquivos críticos).
A limitação visa garantir que os usuários tenham acesso somente
aos recursos necessários para executarem suas tarefas; que o acesso
a recursos de alto risco, tais como softwares de segurança, seja
limitado a poucos indivíduos; e que os funcionários estejam impedi-
dos de executar funções incompatíveis ou além da sua responsabi-
lidade. A implementação de controles de acesso apropriados exige
primeiro a determinação do nível e tipo de proteção adequada a
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cada recurso e a identificação das pessoas que precisam ter aces-
so a eles. Essas definições devem ser efetuadas pelos proprietários
dos recursos. Por exemplo, os chefes de departamentos precisam
determinar a importância dos seus programas e dados e que nível
de acesso é apropriado para o pessoal que usa o sistema
informatizado para executar, avaliar e relatar as operações do de-
partamento. Da mesma forma, gerentes encarregados do desen-
volvimento e modificação de sistemas devem determinar a
vulnerabilidade dos recursos de hardware e software sob o seu
controle e o nível de acesso necessário para os analistas de sistema
e programadores, e assim por diante. Os elementos críticos que
determinam à adequação dos controles de acesso são:
l)Classifícação dos recursos de informação de acordo com sua
importância e vulnerabilidade;
2)Manutenção de lista atualizada de usuários autorizados e seu ní-
vel de acesso;
3)Implantação de controles lógicos e físicos para prevenir ou de-
tectar acesso não autorizado;
4)Supervisão do acesso, investigação de indícios de violação da
segurança e adoção das medidas corretivas apropriadas.

CONTROLES DE SOFTWARE
Software de sistema é o conjunto de programas projetados para
operar e controlar as atividades de processamento de um equipa-
mento computacional. Normalmente, um software de sistema é uti-
lizado para dar suporte e controlar uma variedade de aplicações
que possam ser executadas num mesmo hardware de computador.

"O software tem três funções principais: (3) ele desenvolve
as ferramentas para aplicar o hardware do computador na
resolução de problemas; (2) ele possibilita que uma organi-
zação gerencie seus recursos computacionais; (3) ele serve
como intermediário entre a organização e suas informações
armazenadas". (LAUDON; 1999, p. 98)

O software de sistema auxilia a controlar e coordenar a entrada,
processamento, saída e armazenamento dos dados relativos a to-
das as aplicações executadas no sistema. Alguns softwares de sis-
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tema podem alterar dados e códigos de programa em arquivos, sem
deixar uma trilha de auditoria. Portanto, o controle sobre o acesso e
a alteração do software de sistema é essencial para oferecer uma
garantia razoável de que os controles de segurança baseados no
sistema operacionais não estão comprometidos. Se os controles
nessa área forem inadequados, indivíduos não autorizados podem
utilizar o software de sistema para desviar dos controles de segu-
rança, bem como ler, modificar ou apagar informações e progra-
mas críticos ou vulneráveis. Softwares de sistema com controles
ineficazes podem ser utilizados, ainda, para neutralizar controles
presentes em programas aplicativos, diminuindo significativamente
a confiabilidade da informação produzida pelas aplicações existen-
tes no sistema computacional, e aumentando o risco de fraude e
sabotagem. As preocupações com o controle de software de siste-
ma são similares às de controle de acesso e de controle de mudan-
ça de software. Entretanto, por causa do alto nível de risco associ-
ado com atividades de software de sistema, a maioria das entida-
des possui um conjunto separado de procedimentos de controle para
essas atividades. Os controles de software de sistema são avalia-
dos através dos seguintes elementos críticos:
Acesso limitado ao software de sistema;
Acesso e uso supervisionado do software de sistema;
Controle das alterações do software de sistema.

CONTROLES DE DESENVOLVIMENTO E ALTERAÇÃO
DE SOFTWARES APLICATIVOS
Softwares aplicativos são projetados para executar determinado
tipo de operação, a exemplo do cálculo da folha de pagamento ou
de controle de estoque. Tipicamente, diversas aplicações podem
operar dentro de um mesmo conjunto de software de sistema. Os
controles sobre a modificação de programas aplicativos ajudam a
garantir que somente programas e modificações autorizadas sejam
implementados. Sem um controle apropriado, existe o risco de que
características de segurança possam ser omitidas ou contornadas,
intencionalmente ou não, e que processamentos errôneos ou códi-
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gos fraudulentos sejam introduzidos. Aprincipal preocupação neste
item é com o controle exercido sobre os sistemas de software em
operação (programas que manipulam os dados financeiros e infor-
mações utilizadas em auditorias, que sofrem a maior parte das alte-
rações de software). Entretanto, os mesmos riscos e controles se
aplicam aos sistemas em desenvolvimento. Os elementos críticos
para a avaliação dos controles de mudança e desenvolvimento de
software são:
Características de processamento e modificações no programa são
devidamente autorizadas;
Todos os softwares novos ou revisados são testados e aprovados;
Bibliotecas de controle do software.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica,
fazendo uma coleta de informações em livros, obras de referênci-
as, periódicos e impressos diversos sobre o assunto abordado. Um
dos métodos utilizados é a pesquisa bibliográfica, já que através
dela pode - se obter informações concretas sobre o assunto ao
qual se vai desenvolver um estudo. Fachin(2001), afirma que:

"A pesquisa bibliográfica diz respeito ao conjunto de co-
nhecimentos humanos reunidos nas horas. Tem como base
fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e a
produção, coleção, armazenamento, reprodução, utilização
e comunicação das informações coletadas para o desempe-
nho da pesquisa. A pesquisa bibliográfica constitui o ato de
ler, selecionar, fichar, organizar e arquivar tópicos de inte-
resse para a pesquisa em pauta. A pesquisa bibliográfica é a
base para as demais pesquisas e pode - se dizer que é uma
constante na vida de quem se propõe estudar". (FACHIN,
2001,125)

Por tratar-se de um assunto atual, verificou-se que, cada vez mais,
as empresas precisam de informações para trabalhar e organizar-
se em sua área.
Para realizar esta pesquisa, utilizamos o levantamento bibliográfico
a fim de obtermos embasamento teórico. Também realizamos dois
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estudos de caso para ampliarmos nossa visão sobre o assunto
pesquisado e assim realizarmos este trabalho com mais ênfase.
Nos estudos de caso, a partir de várias comparações, chegamos á
conclusão que hoje é indispensável um sistema de informação ás
empresas, já que este é o foco central de uma organização.
Realizamos duas entrevistas com administradores e controladores
de sistemas de informação. A primeira, com Cristiano administra-
dor de um escritório de contabilidade, durou cerca de 30 minutos e
nos possibilitou conhecer informação sobre seu sistema. A segun-
da, com Danilo, controlador de sistema da Usina Agrest, durou por
volta de 40 minutos, tempo este suficiente para que nos fossem
descritas informações referentes ao sistema da empresa", controlador
por Danilo.

RESULTADOS
Em entrevista com o proprietário do Escritório Santa Cruz Contábil,
Cristiano Eduardo Gasparini, sobre a implantação de seu S.L, infor-
mou-nos que este é informatizado, contendo dois tipos de bancos de
dados (contábil e Administrativo - banco, duplicatas a pagar, a rece-
ber, balanço). A implantação do S.I. da empresa ocorreu devido à
necessidade de melhor fluxo de informações, através de pesquisas
de mercado, feitas com concorrentes e empresas especializadas;
satisfazendo assim, a implantação do sistema dentro das necessida-
des de atualização da mesma no mercado. Com o sistema implanta-
do, os funcionários se adaptaram ao novo modo de trabalho, passan-
do por um curso específico para cada tipo de sistema.
Um novo sistema necessita de atualização dos equipamentos de
informática, efetuando a compra de computadores compatíveis com
o programa adquirido, além de outros equipamentos imprescindi-
veís. Atualmente o S.I. é muito importante, pois sua qualidade prin-
cipal na empresa é o armazenamento de dados, trazendo á empre-
sa e aos clientes, agilidade, facilidade e rapidez.
Para atingir as necessidades da empresa, o S.I. tem por finalidade
desenvolver o trabalho dentro dela de forma correta, dentro de nor-
mas e legislações. O suporte técnico do S.I. é feito então através
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da empresa prestadora, que dá a manutenção necessária, através
de mensalidade, quando houver algum problema no sistema, soluci-
onam através de telefone e visitas técnicas na empresa, bem como
atualizando o S.I. semanalmente por internet, (proprietário tem se-
nha especifica de acesso ao site da empresa prestadora de serviço
atualizando assim o sistema). Sobre funcionamento do S.I. é bem
completo e atinge as expectativas da empresa, onde custo e bene-
fício estão acessíveis pela qualidade que o sistema oferece, já que a
empresa é de pequeno porte. Sendo o S.I. bem completo, e lhe dá
suporte para tomada de decisões, oferecendo dados concretos e
exatos para analises e planejamentos, o que nem sempre obtém
resultados positivos, já que a empresa (como prestadora de servi-
ços) passa as informações corretas ao cliente, que nem sempre
aceitam ou executam determinadas informações. A vantagem com-
petitiva que o S.I. trouxe para a empresa foi a rapidez, segurança e
confiabilidade depositada nos serviços prestados. A área contábil
(considerada de dados mais precisos) necessita de informações e
dados exatos, por que são gerenciados pelo S.L, que não emite
relatórios sobre informações gerenciais, haja vista que a empresa
não necessita de tais informações. Sobre segurança de dados de
informações, seu sistema é muito confiável, contendo um backup
realizado diariamente, feito no final de cada expediente. Os resulta-
dos obtidos através do S.I. são melhores rendimentos financeiros e
profissionais, resultando em melhor atendimento aos clientes. Com
o avanço e inovação da tecnologia, o proprietário tem prestado muita
atenção na concorrência e realiza pesquisa de novas tecnologias
para não ficar defasado no mercado com visão estratégica de futu-
ro. Na empresa existe um nível de acesso à informação por funci-
onários, pois cada departamento possui senha de acesso ao siste-
ma, limitando o acesso a outros departamentos para não ocorrer
desvios financeiros e de informações. Cristiano (proprietário e res-
ponsável pelo escritório), acompanhada diariamente e com freqüên-
cia as mudanças de seu S.L, atento às alterações de leis e normas
vigentes no país, para manter-se atualizado e com bom padrão na
empresa. Faria alterações em seu S.L, pois mesmo estando satis-



Revista de^Administração FASC 145

feito, com a modernidade mudanças acontece a cada segundo, en-
tão acredita que tudo tem sempre algo a melhorar e aperfeiçoar.
Em entrevista ao administrador de sistemas de informação da Usi-
na Agrest, Danilo Gonçalves das Neves, sobre a implantação de
S.I. da usina citada acima, informou-nos que é totalmente
informatizado, atingindo todos os setores da usina, existindo dois
programas gerais de gestão, sendo o sistema Gatec e o sistema
RM. A implantação do sistema da empresa ocorreu devido ás ne-
cessidades de dados exatos para melhor agilidade de informações
que todas as áreas necessitam e para melhor fluxo de informações
na usina. A implantação em si foi complicada, pois os funcionários
mais antigos ficaram com maior receio de utilizar um sistema avan-
çado de gestão, mas com o passar do tempo foram percebendo que
o sistema era só para a melhoria contínua e agilidade dos setores.
Com isso o aprendizado foi mais fácil, pois foram dados treinamen-
tos e com isso os funcionários foram se aperfeiçoando cada vez
mais. Por ser um novo sistema necessitou-se compra de vários
equipamentos de informática, sendo computadores de última gera-
ção, roteadores, equipamentos de rede. Nesta época, onde a ne-
cessidade de informações deve ser mais precisa pela competitividade
de mercado, o S.I. é muito importante, pois por ser uma empresa de
Médio para grande porte é preciso ter um diferencial de mercado.
A finalidade do S.I. na empresa é desenvolver cada vez melhor os
processos administrativos, obter dados cada vez mais precisos. O
sistema atinge totalmente as necessidades da empresa, pois por ser
um sistema de gestão, é o que as Usinas mais usam na região. O
suporte do S.I. é feito através de telefone, internet, tendo o respon-
sável um sistema exclusivo de suporte, resolvendo quaisquer pro-
blemas em questão de minutos, também a atualização é feita cons-
tantemente, qualquer inovação do sistema, a atualização vem se-
guida. Sobre a questão de custo, por ser um sistema de gestão, ele
é bem caro, mais vemos na empresa que o benefício é muito maior,
sendo viável e bem confiável. Por ter um sistema preciso e de alta
capacidade, ele ajuda totalmente nas tomadas de decisões da em-
presa, pois só com um sistema de alto padrão poderia ter informa-
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ções confiáveis. Com certeza ele atinge as metas, pois a base das
operações da empresa é feita sobre os dados apurados no sistema,
trazendo uma vantagem competitiva muito grande, sendo a segu-
rança e a confiança que o sistema oferece, dando maior suporte
nas operações que a empresa faz, tanto com clientes e fornecedo-
res. Sendo uma empresa de grande porte, é necessário que todas
as áreas da empresa tenham um fluxo e um nível de informações
mais precisas, pois vemos o conjunto de informações como um todo,
pois uma informação é interligada com a outra, assim no final do
processo é importante que cheguem seguras e verdadeiras. O S.I.
dá um total suporte de informações gerenciais e emite vários tipos
de relatórios, sendo relatório bem completo com todas as informa-
ções necessárias para tomadas de decisões mais importantes na
empresa.
Por ser um sistema mais completo ele dá uma maior segurança e
confiabilidade, pois o processo de informações sempre chega a um
final desejado contendo sempre informações confiáveis. Com isso
ele traz resultados positivos, como a vantagem competitiva, agilida-
de nas informações, segurança para tomadas de decisões e um
maior crescimento organizacional.
O S.I. dá suporte para realização de backup diário, como medida

-de segurança e para garantir a integridade das informações. Com o
avanço diário da tecnologia, temos que ficar sempre ligados com as
novidades do mercado para não sermos ultrapassados pelo tempo,
pois a cada atualização do sistema os controladores do sistema ino-
vam e fazem a diferença. Com certeza existe um nível de acesso a
informações, pois um usuário tem somente liberado no sistema com
a sua senha de acesso, os módulos do sistema que ele usa em seu
departamento, não tendo acesso a informações de outros departa-
mentos, onde somente a gerência e diretoria tem acesso geral do
sistema, uma forma ética de organizar o sistema. As mudanças a
cada atualização, pois tenho que estar antenado com as mudanças
ocorridas na empresa, passando também para os outros utilizadores
do sistema as novas mudanças ocorridas no sistema. Sempre
estamos querendo melhorar cada vez mais, e vendo se existe a
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necessidade de alterações, com certeza vamos mudar, pois tam-
bém temos que ser flexíveis e fazer com que o sistema seja utiliza-
do da melhor maneira possível pelos nossos funcionários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme vimos neste estudo sobre implementação de sistemas de
informação, todas as empresas de qualquer natureza, possuem um
sistema de informação de acordo com a sua necessidade, e que o
sistema não precisa necessariamente ser informatizado, pois um
arquivo de armário também pode ser usado como uma fonte de
dados. O sistema de informação pode facilitar e dar agilidade ao
trabalho desenvolvido em qualquer situação ou ramo de atividade.
A inserção da informática nas empresas hoje é uma condição atual
e necessária para um melhor desenvolvimento, fazendo com que a
empresa tenha uma melhor vantagem competitiva e maior controle,
assim produzindo cada vez mais. A informatização também tem um
papel fundamental no sistema de informação, é preciso ter um
hardware, um desenvolvimento de software, uma preparação do
usuário, do local e dos dados e realizar alguns testes para que a
partida do sistema esteja realmente implantada e funcionando cor-
retamente. Na maioria das vezes o sistema de informação de uma
empresa é feito através de uma empresa especializada na área, dá
o suporte necessário para o andamento e a satisfação do cliente.
Concluímos então que um sistema de informação é muito importan-
te para o desenvolvimento de uma empresa, pois os dados são me-
lhores utilizados, garantindo um diferencial da empresa no mercado
competitivo.
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