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1 Sistema de Apoio à Decisão (SAD)

Os SAD - Sistemas de Apoio à Decisão - ajudam os administradores a tomar
decisões mais eficazes ao responder a questões complexas como:

– Deve uma máquina mais recente, mais poderosa, substituir duas máquinas
mais antigas do parque de equipamentos?

– Deve uma empresa vender diretamente ao mercado retalhista, continuar a
vender através dos distribuidores, ou ambos?

Como exemplo, podemos citar a South African Petroleum Refineries Ltd., usa
um sistema de apoio à decisão para identificar o melhor momento em que deve
fechar as unidades de processamento e avaliar oportunidades alternativas de
comercialização e de negócios. Estes sistemas computacionais fornecem as infor-
mações necessárias para planeamneto e organização eficazes.
Diferentemente dos sistemas de relatórios de gestão que apresentam aos admin-
istradores, basicamente, dados atuais para serem usados na análise de proble-
mas, os SAD oferecem previsões sobre circunstâncias futuras. Eles também dão
aos administradores a capacidade de analisar de maneira quantitativa, caminhos
alternativos para uma decisão. Essencialmente, eles modelam um conjunto com-
plexo de circunstâncias. O responsável pelas decisões pode manipular múltiplos
parâmetros do modelo para avaliar o impacto de circunstâncias diversas.
Os SADs ajudam os administradores a usar melhor seu conhecimento e propi-
ciam a criação de novos conhecimentos. Eles são componentes essenciais de um
sistema de gestão do conhecimento.
Os benefícios dos SAD incluem:

– Um processo da tomada de decisão melhorado, através de um melhor en-
tendimento do negócio;

– O exame de maior número de alternativas para uma decisão;
– A capacidade de implementar análises ad hoc ou aleatórias;
– Uma comunicação aprimorada;
– Trabalho de equipe mais eficaz;
– Melhor controle;
– Economia de tempo e de custos.
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2 Objetivos

O objetivo principal do trabalho é auxiliar o processo de tomada de decisões de
uma empresa ou serviços públicos, através de novos modelos de SAD utilizando
técnicas de Data Mining, mais para tomada de decisões de gestão empresarial.
Pretende-se analisar as particularidades de fluxo de informação numa empresa
que impactam a construção de um sistema de informação para apoio á tomada
de decisão. O SAD deve sempre o de fornecer dados organizados, para ajudar
quem toma as decisões na empresa, sejam eles de topo, intermédios ou ao nível
operacional, de forma rápida e com um mínimo de risco impossível.
Os sistemas de informação para tomada de decisão são munidos de grandes
quantidades de dados e ferramentas de modelagem, permitindo uma flexibilidade,
adaptabilidade e capacidade de resposta rápida ao nível gerência da organização.
Os SAD oferecem recursos cruciais que viabilizam o suporte as decisões de nível
gerências.

3 Tarefas a Realizar

Os objetivos específicos são: 1o Analisar a contribuição do sistema de infor-
mação gerência nos processos decisórios de controlo e de planeamento da em-
presa. 2oApresentar o uso do sistema de informação gerência nas tomadas de
decisões. 3oconstatar os pontos fortes e fracos na tomada de decisões com o uso
do sistema de informação gerência. 4oDescrever o fluxo de informações utilizado
na tomada de decisão da empresa. 5oapontar as principais virtudes e falhas rel-
ativas as informações utilizadas nos processos de tomada de decisão. 6oPropor
melhorias ao processo de tomada de decisão no uso do sistema de informação. 7o

Estudar as tarefas e técnicas que o Data Mining incorpora. 8oDemostrar o po-
tencial do Data Mining para analisar as técnicas mas adequadas. 9oDesenvolver
um SAD que seja flexível para o usuário de modo que auxilie na construção de
modelos.

4 Tarefas a Realizar

1. Investigação e Conceptualização das metodologias mais significativas para
desenvolvimento de modelos de decisões para os SADs;

2. Propor e conceptualizar novas metodologias não supervisionadas para mod-
elos de decisões no contexto de gestão empresarial.

3. Integração e desenvolvimento experimental para conceito de prova.
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