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APRIMORANDO A GESTÃO DE NEGÓCIOS COM A 
UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

 

RESUMO 

Este trabalho aborda a relação existente entre a Gestão de Negócios e a 
Tecnologia de Informação e Comunicação, normalmente conhecida por 
(TIC). Para uma eficiente gestão estratégica das organizações, a utilização de 
recursos tecnológicos é cada vez mais necessária. Contudo, a TIC ainda é 
vista como uma ferramenta à margem no processo de gestão e não como 
parte integrante do processo de gerência e também como uma ferramenta 
eficiente para melhorar o processo produtivo e gerencial da organização 
como um todo. 

Palavras-Chave: Gestão Estratégica de Negócios; Tecnologia de Informação e 
Comunicação; Sistemas de Informação; Sistemas de Processamento de 
Transações; Sistemas de Informação Gerenciais. 

ABSTRACT 

This work approaches the relationship between the Business Management 
and Information and Communication Technology, commonly known as 
(TIC). For efficient strategic management of organizations, the use of 
technology resources is increasingly necessary. However, the TIC is still seen 
as a tool to shore in the management process and not as part of the 
management and also as an effective tool to improve the production process 
and management of the organization as a whole. 

Keywords: Strategic Business Management; Information and Communication 
Technologies; Information Systems; Transactional Information Systems; 
Information Systems Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo principal mostrar a relação existente entre a Tecnologia 

de Informação e o processo de Gestão de Negócios. 

A tecnologia de informação ainda é vista, por parte de muitos, como uma 

ferramenta à parte e nem sempre importante no processo de Gestão. O objetivo desse 

trabalho é mostrar que a Tecnologia de Informação pode e deve ser utilizada como uma 

ferramenta muito importante ao longo de todo o processo gerencial. 

A Tecnologia de Informação deve passar a ser vista como a integração de todos 

os modelos de gestão utilizados, aliados a utilização de sistemas de informações que vão 

possibilitar uma facilidade muito maior ao longo de todo o processo de gestão. 

Albertin e Albertin (2008) apud Mahmood e Szewczak (1999), argumentara que o 

desempenho empresarial é influenciado pela governança de TI, pelo investimento em TI, 

pela estruturação da função de TI e o próprio uso dessa tecnologia. A conversão efetiva de 

TI inclui o investimento em TI, a estruturação da função de TI e o próprio uso da 

tecnologia. 

O foco de todo gestor é encontrar uma maneira de reduzir custos, maximizar 

lucros e, além disso, manter a qualidade do bem produzido, atender as reais necessidades 

do cliente e garantir a sua satisfação a qualquer tempo. Esses são grandes desafios e que 

podem ser mais bem estudados, gerenciados e aplicados com o uso de ferramentas de 

informação adequadas. 

Saber o ponto exato para novos investimentos, saber como melhor controlar a 

linha de produção, como melhorar processos, tornando-os mais eficientes e eficazes, saber 

exatamente como melhor calcular os preços dos produtos. Essas são algumas das funções 

que podem ser auxiliadas por sistemas de informações computadorizados. 

2. A TECNOLOGIA E A ADMINISTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES 

Atualmente, muitos pesquisadores e pensadores dizem que a sociedade atual está 

vivenciando a Era da Informação, que por sua vez implica em novas mudanças 

estruturais e administrativas, alterando a rotina das organizações, modificando mesmo a 

maneira de pensar dos gestores e mudando o foco, que antes era o capital material para o 

capital intelectual, que hoje é a matéria prima de maior importância às organizações. 



 André Luís Belini de Oliveira, Marcio Luis Carreira, Thiago Moura Moreti 143 

Revista de Ciências Gerenciais • Vol. XIII, Nº. 17, Ano 2009 • p. 141-159 

O impacto que essa revolução da informação traz pode ser comparado ao 

impacto que a Revolução Industrial causou no século XIX. Alguns desses impactos e 

mudanças serão abordados no presente artigo, nas páginas que se seguem. 

Posteriormente, entre os anos de 1943 e 1947, Norbert Wiener criou a Cibernética, 

uma ciência criada com o objetivo de abordar, estudar e estabelecer ligações entre várias 

outras ciências, buscando explicações para fatores que até então não tinham base 

científica. Essa nova ciência trouxe um olhar diferente sobre a forma como as ciências 

interagiam e também na maneira de interpretar determinados fatos e a partir disso, 

muitos outros estudos surgiram e sobre vários aspectos a ciência evoluiu e a relação entre 

tecnologia e administração das organizações foi se fundamentando cada vez mais. 

Assim como a tecnologia trouxe profundas mudanças no modo de pensar e agir 

das empresas durante a Revolução Industrial, a Tecnologia de Informação também está 

revolucionando os atuais modelos de gestão de negócios. 

O início dos sistemas informatizados foram muito tímidos, praticamente 

possuíam a única função de automatizar tarefas corriqueiras das empresas, sem contudo, 

explorar todo o potencial que um Sistema de Informação (S.I.) pode realmente trazer. Um 

dos primeiros departamentos das organizações a receber um software para automatizar 

suas tarefas foi o Departamento Pessoal, por volta do ano de 1950 (STAIR; REYNOLDS, 

2006). Esse software, a princípio somente fazia os cálculos das horas trabalhadas e emitia 

os cheques dos pagamentos aos funcionários, o que já representava um ganho 

significativo em relação ao tempo despendido a essa atividade. 

Esses primeiros sistemas são tratados como Sistemas de Processamento de 

Transações (S.P.T), e nada mais são que sistemas que, conforme a própria denominação já 

sugere, processam transações básicas ou operacionais, sem ainda implementar recursos 

sofisticados de processamento ou extração de informações estratégicas. 

Fonte: (STAIR; REYNOLDS, 2006, p. 21). 

FIGURA 1 – Esquema de um sistema de folha de pagamento. 

Gradativamente, as organizações começaram a perceber que a utilização de 

sistemas de computador poderiam auxiliar em vários processos da empresa, tais como: 
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controles de estoque, controles fiscais, controles de contas e também controles de 

produção, por exemplo. O mercado de informática e software começou a ganhar mais 

espaço no Brasil e a se tornar mais popular em meados dos anos 90, com a abertura do 

mercado de informática. Nessa época os computadores pessoais começaram a se tornar 

mais populares e também a preços mais acessíveis e então, começaram a fazer parte das 

corporações com maior freqüência. 

Para efeito de comparação da evolução do mercado de software no Brasil, dados 

dos anos 90 (FREDERICO ROCHA apud SCHWARE, 1992), indicam que o Brasil era o 

sexto mercado mundial de computadores e serviços de informática, com 

aproximadamente 5,6 bilhões de dólares. 

Segundo dados da ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software, os 

valores apurados pelo setor de T.I no Brasil, nos últimos quatro anos, são os que se 

encontram na tabela abaixo: 

QUADRO 1 – Investimentos em softwares e serviços de T.I. no Brasil. 

Ano 
Posição no 
Mercado 
Mundial 

Valores Investidos 
em Softwares e 
Serviços em $ 

% sobre o PIB Investimento em 
Software em $ 

2004 15ª 5,98 bilhões 1,17% 2,36 bilhões 
2005 12ª 7,41 bilhões 0,95% 2,72 bilhões 
2006 13ª 9,09 bilhões 0,97% 3,26 bilhões 
2007 12ª 11,12 bilhões 0,86% 4,19 bilhões 
2008 12ª 15,0 bilhões Não disponível Não disponível 

Fonte: ABES (http://www.abes.org.br). 

Estudos da própria ABES apontam um crescimento médio anual superior a 10% 

até o ano de 2010. O mercado de softwares desenvolvidos no país atingiu em 2007, a 

marca de 33,6% do total do mercado brasileiro de software. Em 2004 essa participação era 

de apenas 27% e as expectativas são de que esse índice chegue a mais de 40% até 2010. 

O Brasil representa 1,68% do total mundial de software e 1,72% do total mundial 

de serviços em tecnologia, além de exportar US$ 340 bilhões. Os principais setores que 

demandam pela tecnologia de informação no País são os setores industriais, financeiros, 

respondendo por aproximadamente 50% do total. Setores como serviços, varejo, governo 

e agroindústria também ajudam a impulsionar o setor (IT WEB, 2009). 

Conforme observado nos dados acima expostos, verifica-se uma rápida e 

crescente expansão do mercado de tecnologia, tanto em software quanto em serviços, 

além de boas perspectivas de crescimento a médio e longo prazo. 
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Esse crescimento vem se consolidando principalmente pela percepção das 

organizações, da necessidade e da utilidade que a tecnologia de informação pode trazer à 

sua empresa. 

3. FATORES ORGANIZACIONAIS QUE IMPULSIONAM A EXPANSÃO DA 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

Conforme citado nesse artigo, o início da era da informatização ocorreu com os sistemas 

chamados de SPT ou sistemas de processamento de transações, contudo, aos poucos as 

organizações foram tendo a percepção de que muito mais poderia ser feito com a 

utilização de sistemas informatizados. 

Começaram a surgir então os Sistemas de Fluxo de Trabalho, Sistemas de 

Planejamento de Recursos Empresariais, comumente conhecidos como ERP, Sistemas de 

Informações Gerenciais, Sistemas de Apoio a Decisões, Sistemas Especialistas, Sistemas de 

Inteligência Artificial e Sistemas de Realidade Virtual. Todos esses sistemas constituem-se 

em poderosas ferramentas de auxilio e apoio as organizações, fornecendo informações 

precisas e estratégicas.  

De posse de tais informações, as organizações começaram a ter maior poder de 

decisão e menor margem de erro nas tomadas dessas decisões e, gradativamente a 

tecnologia de informação passou a ser incorporada aos processos vitais das empresas. 

4. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E VANTAGENS COMPETITIVAS 

Um dos fatores indispensáveis às empresas que buscam se estabelecer e se consolidar no 

mercado, é a constante busca por vantagens competitivas que permitam à organização 

conquistar uma posição mais estável, contudo sempre de olho em novos horizontes e 

possibilidades. 

Segundo Laudon e Laudon (2007), existem quatro tipos de vantagens 

competitivas: barreiras de entrada que restringem a oferta, controle de demanda, 

economias de escala e eficiência de processos. 

Barreiras de entrada que restringem a oferta: baseiam-se em táticas 

restritivas a que outras organizações utilizem-se dos mesmos produtos ou serviços que 

outra organização. Exemplos dessa prática são produtos patenteados, contratos 

exclusivos, em suma, o poder de explorar praticamente sozinho um determinado produto 

ou serviço. 
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Controle de demanda: ocorre quando o produto ou serviço ofertado possui 

uma marca consolidada e forte o suficiente para que uma mudança, embora em alguns 

casos até financeiramente viável, não se justifique pelos custos da mudança, que podem 

estar relacionados a fatores inclusive culturais. Um bom exemplo disso, dentro da área de 

TI é a utilização do sistema operacional Windows. Atualmente excelentes distribuições de 

sistemas livres estão disponíveis, com uma facilidade de uso totalmente compatível ao 

sistema da Microsoft, porém, muitos ainda relutam na troca pelo custo da mudança, ou 

seja, em muitos casos seria necessário uma readaptação, mudanças de costumes e isso 

normalmente costuma demandar em barreiras que muitas organizações preferem não 

enfrentar. 

Economias de escala: quando um determinado bem ou serviço é produzido 

em grande escala, seu custo operacional tende a cair, possibilitando uma vantagem 

competitiva maior frente aos concorrentes. Aperfeiçoar linhas de produção, buscar 

diversidade do leque de produtos e serviços, sem contudo perder o foco principal do 

negócio, são fatores que podem trazer inúmeros benefícios às organizações.  

Eficiência de processos: esse talvez seja o fator que requer atenção especial na 

maioria das organizações, a eficiência de processos. Ter um processo eficiente é sinônimo 

de ter lucros maximizados e para conseguir essa eficiência, a utilização de sistemas de 

informações adequados são práticas altamente recomendáveis. 

Ao abordar o tema vantagem competitiva, o modelo das cinco forças 

competitivas de Michel Porter, é o que melhor demonstra esse tema. 

A Figura 2 representa o esquema proposto por Porter:  

Fonte: (LAUDON; LAUDON, 2007, p. 72). 

FIGURA 2 – Modelo das cinco forças competitivas de Porter. 

Concorrentes: qualquer organização está sujeita a concorrência no mercado, 

principalmente após a globalização, que trouxe às empresas, concorrentes de qualquer 
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parte do mundo. As formas mais comuns de concorrência são, por exemplo, empresas 

com novos produtos e serviços, ofertando melhores condições de compra aos 

consumidores e também o desenvolvimento de marcas. 

Novos entrantes no mercado: fazendo parte de um modelo de economia livre, 

novas empresas são criadas constantemente. Com essa criação, naturalmente novos 

concorrentes chegam ao mercado todos os dias. As condições das novas empresas, em 

muitos casos, trazem vantagens em relação às já consolidadas, pois podem contar com 

profissionais mais jovens, o que não implica em inexperientes, e que possuem uma faixa 

salarial menor, trazendo conseqüências diretas sobre os custos do processo envolvido. 

Produtos e serviços substitutos: além dos fatores já citados, existem também 

os produtos ou serviços substitutos, que se constituem em bens de qualidades 

equivalentes aos bens já disponíveis no mercado, contudo, com preços mais competitivos. 

Como exemplo de tal fato, a título de exemplificar esse tópico, há alguns anos atrás, por 

volta de 2005, um notebook com uma configuração que atendia as necessidades básicas de 

um usuário denominado doméstico, chegava a média de R$ 4.500,00, e hoje, quatro anos 

após o valor de um equipamento semelhante custa em média R$ 2.000,00. Essa diferença 

justifica-se exatamente pelo surgimento de produtos substitutos, ou seja, novas marcas 

que chegaram ao mercado trazendo bens de qualidade similar, contudo com uma 

significativa redução no custo final do produto. 

Clientes: um dos pontos chave para qualquer organização é manter a satisfação 

dos seus clientes. Conforme já relatado, a quantidade de novas empresas cresce 

exponencialmente a cada ano, portanto, existe a necessidade de fidelizar o cliente, 

ofertando diferenciais e valores agregados aos bens de consumo para que estes não 

busquem pelos produtos da concorrência. Para tal, as empresas buscam se reinventar, 

oferecendo uma gama de diferenciais que induzam ao convencimento dos clientes. 

Fornecedores: buscar fornecedores, que atualmente recebem a denominação de 

parceiros, também é um fator de relevada importância, pois estes estão diretamente 

relacionados aos custos do produto e também na qualidade do que é ofertado aos 

consumidores finais. 

5. COMO OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PODEM PROPORCIONAR VANTAGENS 
COMPETITIVAS 

O domínio de determinadas informações confere ao detentor dessas informações um 

poder relativo, ou seja, aquele que detém a informação também detém o poder. 
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Segundo Albertin e Albertin (2008), “As relações entre a utilização de TI e o 

desempenho empresarial são complexas, e é impossível traçar uma relação teórica clara 

entre TI e desempenho empresarial sem incluir a utilização.” 

A quantidade de informações a que todas as organizações estão sujeitas é muito 

grande e cresce exponencialmente a cada dia. São muitas as variáveis que precisam ser 

analisadas, sendo algumas delas: quantidade de produtos produzidos, custos de 

produção, custos operacionais, tempo de produção, quantidade de vendas, produtos 

disponíveis em estoque para produção, informações fiscais, informações contábeis, 

informações sobre o mercado, informações sobre os concorrentes, além de outras muitas 

variáveis que influenciam todos os dias a rotina das empresas. 

Muitas organizações, principalmente as de pequeno e médio porte, não possuem 

todos esses dados controlados de forma eficiente e não possuir essas informações, entre 

outras que serão abordadas a seguir, são fatores determinantes para o sucesso ou o 

fechamento da empresa. 

Os quadros a seguir demonstram e comparam os índices de sobrevivência e 

mortalidade das empresas, além dos fatores que influenciam esses índices. Os dados 

abaixo foram retirados de um estudo realizado pelo SEBRAE (2007). 

QUADRO 2 – Índice de sobrevivência das empresas. 

Anos de 
existência 

das 
empresas 

Ano de 
constituição formal 

das empresas 
(triênio 2002-2000) 

Taxa de 
Sobrevivência 

(A) 

Ano de Constituição 
formal das empresas
(triênio 2005-2003) 

Taxa de 
Sobrevivência 

(B) 

Variação da 
taxa de 

sobrevivência 
(B-A) 

Até 2 anos 2002 50,6% 2005 78,0% 27,4% 

Até 3 anos 2001 43,6% 2004 68,7% 25,1% 

Até 4 anos 2000 40,1% 2003 64,1% 24,0% 
Fonte: Adaptado do site do SEBRAE (http://www.sabrae.com.br). 

QUADRO 3 – Índice de mortalidade das empresas. 

Anos de 
existência 

das 
empresas 

Ano de constituição 
formal das 

empresas (triênio 
2002-2000) 

Taxa de 
Mortalidade 

(A) 

Ano de Constituição 
formal das empresas 
(triênio 2005-2003) 

Taxa de 
Mortalidade  

(B) 

Variação da 
taxa de 

mortalidade 
(B-A) 

Até 2 anos 2002 49,4% 2005 22,0% -27,4% 

Até 3 anos 2001 56,4% 2004 31,3% -25,1% 

Até 4 anos 2000 59,9% 2003 35,9% -24,0% 
Fonte: Adaptado do site do SEBRAE (http://www.sabrae.com.br). 

Para explicar os índices acima demonstrados, com base no estudo realizado pelo 

SEBRAE, faz-se necessária a análise de outros dados, que são os principais fatores 
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identificados como determinantes para o sucesso ou não de um empreendimento. As 

informações abaixo também fazem parte do mesmo estudo do SEBRAE. 

QUADRO 4 – Fatores condicionantes do sucesso empresarial segundo a logística operacional. 

Percentual dos empresários 

Logística Operacional Status 2005 2004 2003 2002-2000 

Escolha de um bom administrador Ativas 46 49 48 31 

Uso de capital próprio Ativas 37 37 33 29 

Reinvestimento dos lucros na empresa Ativas 33 32 28 23 

Acesso a novas tecnologias Ativas 27 29 29 17 

Terceirização das atividades por meio das empresas Ativas 5 6 5  
Fonte: Adaptado do site do SEBRAE (http://www.sabrae.com.br). 

Em 2005, 27% das empresas ativas consideravam o acesso a novas tecnologias 

como um dos fatores determinantes ao sucesso do empreendimento. Ressalta-se que esse 

índice já foi maior nos anos anteriores (2003 e 2004). 

QUADRO 5 – Fatores considerados importantes para o sucesso de uma empresa. 

% 2000/2002 2003 2004 2005 

Logística Operacional  87,0% 79,0% 86,0% 

Escolha de um bom administrador 31,0% 55,0% 50,0% 55,0% 

Uso de capital próprio 29,0% 47,0% 51,0% 44,0% 

Reinvestimento dos lucros da empresa 23,0% 22,0% 23,0% 24,0% 

Acesso a novas tecnologias 17,0% 19,0% 21,0% 22,0% 

Terceirização das atividades por meio da empresa 5,0% 5,0% 6,0% 4,0% 

Capacidade empreendedora  79,0% 81,0% 78,0% 

Empresário com persistência 28,0% 42,0% 37,0% 38,0% 

Criatividade do empresário 31,0% 40,0% 34,0% 40,0% 

Aproveitamento das oportunidades de negócio 29,0% 34,0% 41,0% 28,0% 

Capacidade do empresário para assumir riscos 15,0% 27,0% 27,0% 23,0% 

Capacidade de liderança do empresário 25,0% 24,0% 22,0% 20,0% 

Habilidades gerenciais 48,0% 69,0% 72,0% 77,0% 

Boa estratégia de vendas 49,0% 50,0% 55,0% 50,0% 

Bom conhecimento do mercado onde atua  45,0% 39,0% 56,0% 
Fonte: Adaptado do site do SEBRAE (http://www.sabrae.com.br). 

Outros fatores considerados importantes para o sucesso da organização e que 

possuem relação direta com o alvo de estudo desse trabalho são: logística operacional, que 

consta no topo da relação, apontado por 86% dos entrevistados, no ano de 2005, como o 

item mais importante, sendo seguido por acesso a novas tecnologias (22%), 

aproveitamento das oportunidades de negócio (28%), boa estratégia de venda (50%) e 

bom conhecimento do mercado onde atua (56%). 
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QUADRO 6 – Áreas de Conhecimento importantes para as empresas. 

% 2000/2002 2003 2004 2005 

Planejamento 24,0% 70,0% 73,0% 71,0% 

Organização Empresarial 17,0% 55,0% 57,0% 54,0% 

Marketing/propaganda 7,0% 46,0% 49,0% 47,0% 

Vendas 10,0% 40,0% 45,0% 45,0% 

Relações humanas 3,0% 35,0% 36,0% 38,0% 

Análise financeira 7,0% 31,0% 36,0% 36,0% 

Conjuntura econômica / situação atual do país 14,0% 15,0% 16,0% 16,0% 

Informática 6,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

Processo decisório 10,0% 6,0% 8,0% 8,0% 
Fonte: Adaptado do site do SEBRAE (http://www.sabrae.com.br). 

Os empresários também consideraram as principais áreas de conhecimento 

indispensáveis para as empresas, que são: planejamento (71%), organização empresarial 

(54%), marketing (47%), vendas (45%), análise financeira (36%), informática (12%), que se 

mantém estável por três anos consecutivos e processo decisório (8%).  

Um índice que chama a atenção é o fato de apenas 12% dos empresários 

considerarem a informática como um fator importante ao sucesso da organização, 

contudo, o que mais chama a atenção é o fato da informática ser considerada como um 

item a parte e não como ferramenta integrante de todo o processo. 

A grande maioria das organizações (71%) considera o planejamento como 

fundamental, contudo, como realizar um bom planejamento sem levar em consideração à 

utilização de ferramentas de apoio a decisão, ou dentro do contexto deste trabalho, um 

Sistema de Apoio a Decisão (SAD)? O objetivo de um sistema de apoio a decisão é 

exatamente fornecer informações relevantes e consistentes para que os administradores e 

tomadores de decisões possam estabelecer planejamentos coerentes e passíveis de serem 

colocados em prática. 

Outro fator considerado importante (45%) é a análise financeira e a situação se 

repete. De que forma as organizações podem ter uma análise financeira apurada sem 

considerar ferramentas adequadas a isso, possibilitando quadros comparativos, projeções 

de pagamentos e recebimentos, análises de situações anteriores e projeções estatísticas da 

situação financeira da empresa? 

Apenas 12% das empresas consideram a informática como um fator importante, 

porém, conforme já mencionado, a informática ou tecnologia de informação deve ser vista 

como parte do conjunto e não como um item a parte desse processo. 
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Para Albertin e Abertin (2008) apud Lucas (1999): 

[...] a relação entre a TI e o desempenho empresarial é influenciada pelo processo de 
gerenciamento de empreendimento de TI e pela TI em si, e que os dois componentes 
contribuem para o uso adequado dessa tecnologia. O desempenho empresarial é 
influenciado pelo uso de TI e de outras variáveis. 

QUADRO 7 – Dificuldades no gerenciamento da empresa. Razões para o fechamento da empresa. 

% 2003 2004 2005 

Políticas públicas e arcabouço legal 71,0% 74,0% 73,0% 

Carga tributária elevada 61,0% 62,0% 65,0% 

Falta de crédito bancário 21,0% 26,0% 22,0% 

Problemas com a fiscalização 8,0% 10,0% 7,0% 

Causas econômicas conjunturais 68,0% 70,0% 69,0% 

Concorrência muito forte 35,0% 35,0% 35,0% 

Inadimplência 26,0% 29,0% 28,0% 

Recessão econômica no país 24,0% 26,0% 26,0% 

Falta de clientes 21,0% 22,0% 22,0% 

Falhas gerenciais 58,0% 60,0% 55,0% 

Falta de capital de giro 40,0% 45,0% 39,0% 

Problemas financeiros 20,0% 21,0% 18,0% 

Falta de conhecimentos gerenciais 11,0% 11,0% 10,0% 

Ponto / local adequado 7,0% 7,0% 6,0% 

Desconhecimento do mercado 5,0% 5,0% 4,0% 

Qualidade do produto ou serviço 2,0% 2,0% 3,0% 

Logística operacional 31,0% 32,0% 36,0% 

Falta de mão-de-obra qualificada 27,0% 29,0% 33,0% 

Instalações adequadas 5,0% 5,0% 6,0% 
Fonte: Adaptado do site do SEBRAE (http://www.sabrae.com.br). 

Dentre os fatores apontados como principais dificuldades gerenciais encontram-

se inadimplência (28%), falhas gerenciais (55%), falta de conhecimentos gerenciais (10%), 

logística operacional (36%). Através da utilização de Sistemas de Informações adequados, 

a maioria desses índices poderiam ser reduzidos. O problema da inadimplência pode ser 

minimizado quando a empresa adota uma política de crédito mais segura, analisando 

dados mais abrangentes que simples consultas aos órgãos de proteção ao crédito, para tal, 

sistemas de inteligência artificial são os mais recomendados, pois são sistemas capazes de 

aprender com situações já vivenciadas, não ficando restritos a regras fixas e às vezes, não 

eficientes. 

Em relação às falhas gerenciais, falta de conhecimento gerenciais, um sistema de 

informação especialista (S.E.) e de informações gerenciais (S.I.G) poderá suprir e também 

minimizar os riscos de uma tomada de decisão equivocada. 
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QUADRO 8 – Principal dificuldade no acesso ao mercado. Principal motivo para o fechamento da empresa. 

% 2003 2004 2005 

Propaganda inadequada 25,0% 29,0% 29,0% 

Formação inadequada dos preços dos produtos ou serviços 21,0% 20,0% 21,0% 

Dificuldade de acesso a informações de mercado 18,0% 18,0% 18,0% 

Logística deficiente 13,0% 19,0% 15,0% 

Desconhecimento do mercado 11,0% 10,0% 13,0% 

Inadequação de produtos e serviços às necessidades do mercado 10,0% 12,0% 11,0% 
 Fonte: Adaptado do site do SEBRAE (http://www.sabrae.com.br). 

 Ao abordar as principais dificuldades no acesso ao mercado, da mesma forma 

deve-se considerar a utilização da tecnologia de informação como uma aliada. 

Considerada por 29% dos entrevistados, a propaganda inadequada é apontada como fator 

decisivo no acesso ao mercado. Atualmente, uma das formas mais baratas e com maior 

abrangência de publicidade é a Internet, com seus inúmeros canais de comunicação e 

alcance. Para os demais itens apontados, os sistemas de informação já citados nesse artigo, 

tais como: sistemas gerenciais, sistemas de apoio à decisão e sistemas de controle e 

planejamento industrial, devem ser consideradas como ferramentas importantes ao longo 

do processo. 

A maioria das organizações ainda não teve a percepção de que a tecnologia de 

informação, comumente denominada de informática, vai muito além de ter bons 

equipamentos de hardware e que esses recursos nada mais são que ferramentas que 

devem ser consideradas ao longo de todo o processo organizacional. 

Para que a Tecnologia de Informação e Comunicação possa ser melhor 

compreendida como parte integrante do processo organizacional como um todo, recorrer 

a engenharia da informação e a teoria geral de sistemas (TGS) é indispensável. 

O termo Engenharia da Informação tem sido cada vez mais utilizado dentro do 

âmbito organizacional, por tratar a informação e os sistemas de informação não mais 

somente como uma ferramenta independente e sim integrada, calcada em quatro aspectos 

fundamentais: enfoque técnico, enfoque comportamental, enfoque teórico e enfoque 

prático (BALLESTERO-ALVAREZ, 2006). 

• Enfoque técnico: visa os equipamentos e outros dispositivos utilizados no 
fluxo da informação.  

• Enfoque comportamental: analisa as pessoas da organização que estão 
envolvidas com as informações. 

• Enfoque teórico: analisa a teoria da automação e da teoria da informação, 
explicando e prevendo fatores relacionados à própria informação. 
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• Enfoque prático: consiste em detalhar o sistema de informação existente na 
organização e realizar as generalizações possíveis dentro do contexto. 

A Teoria Geral de Sistemas (TGS), proposta por Bertalanffy, nos anos 50, 

propõem uma visão mais generalista sobre os sistemas, partindo do princípio que é 

necessário entender o todo para saber como um sistema funciona. Ainda segundo 

Bertalanffy, existem forças que atuam sobre os sistemas, independentes de qual sejam.  

Nessa mesma linha surgiram outras teorias que complementavam os conceitos 

da TGS, e a Cibernética é uma delas. A cibernética foi proposta por Norbert Wiener, entre 

os anos de 1943 e 1947 e tinha como proposta principal ser “uma ciência interdisciplinar 

para relacionar todas as ciências, preencher os espaços vazios não pesquisados por 

nenhuma delas e permitir que cada ciência utilizasse os conhecimentos desenvolvidos 

pelas outras”, Chiavenato (2003). 

Ainda segundo Chiavenato (2003, p. 417), sistema “é um conjunto de elementos 

dinamicamente relacionados, formando uma atividade para atingir um objetivo, 

operando sobre dados/energia/matéria para fornecer informação/energia/matéria.” 

Fonte: (CHIAVENATO, 2003, p. 417). 

FIGURA 3 – Exemplo de um sistema. 

A Figura 4 mostra uma organização em relação ao ambiente onde está inserida, 

com os elementos com os quais ela se inter-relaciona. 
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Fonte: (O’BRIEN, 2004, p. 9). 

FIGURA 4 – Os públicos no ambiente dos negócios. 

Segundo O’Brien (2004, p. 9): 

Uma empresa é um exemplo de sistema organizacional no qual os recursos econômicos 
(entrada) são transformados por vários processos organizacionais (processamento) em 
bens e serviços (saída). Os sistemas de informação fornecem para a administração 
informações (feedback) sobre as operações do sistema para sua direção e manutenção 
(controle), enquanto ele troca entradas e saídas com seu ambiente. 

Após a observação dos dados e ilustrações expostos, considera-se que a 

tecnologia de informação e comunicação pode desempenhar papéis fundamentais dentro 

da organização, atuando em diversas áreas e fornecendo suporte a apoio aos processos de 

decisão. 

A ilustração da Figura 5 exemplifica a utilização de sistemas de informação nos 

vários níveis da organização. 
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Fonte: (O’BRIEN, 2004, p. 18). 

FIGURA 5 – Sistemas de informação e a hierarquia da organização. 

Na base da pirâmide encontram-se os sistemas de apoio às operações e 

processos, também conhecidos como Sistemas de Processamento de Transações, que são 

sistemas que tem por objetivo atuar junto à base operacional, automatizando tarefas e 

facilitando controles. Exemplos desses sistemas são: controle de estoque, folha de 

pagamento, controle de serviços etc. 

Os sistemas de processamento de transações constituem a base dos sistemas e, 

além de automatizar tarefas, são eles que fornecerão base aos níveis superiores de 

sistemas. 

O próximo sistema da pirâmide são os sistemas de Apoio à Tomada de Decisão 

Empresarial. Esses sistemas, assim como o nome já sugere, têm por objetivo fornecer 

elementos e informações para auxiliar numa tomada de decisão mais adequada. São 

focados na eficiência operacional. 

Por outro lado, um sistema de apoio às estratégias para vantagens competitivas 

tem como foco principal a eficácia na tomada de decisões. São sistemas voltados aos 

gerentes e tomadores de decisões estratégicas das empresas. 

Tanto o sistema de apoio a decisão quanto o sistema de apoio estratégico, buscam 

informações nos sistemas de apoio aos processos e também em outras variáveis a serem 

analisadas, ressaltadas as particularidades de cada organização. 

Sistemas de apoio estratégico e de apoio a tomada de decisões, são sistemas 

preparados para analisar uma gama muito variada de dados, acumulando bases de dados 
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sólidas não somente sobre a organização em si, assim como também sobre aspectos 

externos, como concorrentes e o mercado em si. 

Analisando-se os principais problemas apontados pelos administradores, 

verifica-se que as principais dificuldades elencadas podem ter nos sistemas de 

informação, uma ferramenta muito ágil e precisa de apoio. 

Conforme mencionado, um sistema de apoio à decisão estratégica é um sistema 

que fornece informações relevantes sobre pontos estratégicos da organização, facilitando 

dessa forma o planejamento estratégico da organização, apontado na pesquisa realizada 

pelo SEBRAE como sendo o ponto principal da preocupação dos administradores. 

A organização empresarial também pode seguir essa mesma linha de raciocínio, 

sendo amparada por sistemas de apoio a decisão e de apoio estratégico. Outro tipo de 

sistema, muito eficaz numa organização, é o ERP, também conhecido como Sistema de 

Planejamento de Recursos Empresariais, que tem por objetivo principal controlar todo o 

fluxo de trabalho dentro da organização. Um sistema ERP controla desde o estoque de 

produtos aos recursos humanos necessários para a realização de um produto, contando 

com planejamentos amplos e precisos sobre variáveis como tempo de produção, custo de 

produção por peça, materiais necessários para a produção e controle desses materiais. 

Sistemas ERP permitem a organização trabalhar com uma margem mínima de estoque de 

matéria prima, pois permitem um planejamento eficiente do quanto dessa matéria prima é 

necessário à produção, dessa forma e também em consonância ao modelo proposto por 

Porter, também abordado neste artigo, a empresa tem como planejar junto aos 

fornecedores a entrega da matéria prima no momento exato em que esta se faz necessária, 

num novo conceito de gerenciamento de estoques, denominado Just in time. 

Para Mendes e Escrivão Filho (2002): 

A adoção de um ERP afeta a empresa em todas as suas dimensões, culturais, 
organizacionais ou tecnológicas. Esses sistemas controlam toda a empresa, da produção 
às finanças, registrando e processando cada fato novo na engrenagem corporativa e 
distribuindo a informação de maneira clara e segura, em tempo real. Ao adotar um ERP, 
o objetivo básico não é colocar o software em produção, mas melhorar os processos de 
negócios usando tecnologia da informação. Mais do que uma mudança de tecnologia, a 
adoção desses sistemas implica um processo de mudança organizacional. 

Com todas as informações centralizadas, o gerenciamento das áreas de vendas e 

ações de marketing também ficam amparadas por informações precisas, que permitem um 

controle e planejamento adequados a real situação da empresa. 

Os tipos de sistemas de informação ficam melhor compreendidos quando vistos 

pelo organograma na Figura 6. 
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  Fonte: (O’BRIEN, 2004, p. 23). 

FIGURA 6 – Tipos de Sistemas de Informação. 

6. CONCLUSÃO 

A partir deste estudo sobre a relação existente entre a gestão de negócios e a tecnologia de 

informação, percebe-se que ainda existe uma frágil ligação entre as áreas, porém, também 

observa-se que a medida que as organizações, administradores e profissionais de 

tecnologia de informação consigam estabelecer um elo sólido entre si, grandes 

modificações podem ocorrer. 

Albertin e Albertin (2008) define: 

que as organizações dependem de certos requisitos para garantir seu sucesso que podem 
ser alcançados com a utilização de TI. O uso de TI oferece benefícios para os negócios 
que incluem custo, produtividade, qualidade, flexibilidade e inovação, e cada uso tem 
uma composição própria desses benefícios. O desafio das organizações é determinar o 
mais precisamente possível quais os realmente ofertados e desejados, pois tal 
identificação será a base para a confirmação desses benefícios no desempenho 
empresarial. 

Muitas empresas, principalmente as empresas de grande porte já adotaram a 

tecnologia de informação em sua rotina, conseqüentemente, desfrutam dos benefícios 

trazidos dessa ação, contudo, as pequenas e médias empresas, seja por questões 

financeiras ou culturais, na grande maioria ainda não se atentou aos benefícios que a 

tecnologia de informação pode trazer. Essas empresas continuam às margens de toda a 

evolução da tecnologia. 

Observou-se que a adoção da TI pode trazer um conceito diferente da forma 

convencional de administrar, possibilitando ferramentas que apóiem as decisões, que 

forneçam informações consistentes sobre os passos a serem seguidos, além de diminuir os 
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custos operacionais, fator que não foi amplamente discutido nesse artigo por se constituir 

num tema muito amplo, sendo merecedor de um estudo específico. 

É notório também que somente a tecnologia de informação não pode resolver, 

por si só, todos os problemas organizacionais encontrados. Para Mendes (2002), a adoção 

de sistemas de informação trazem mudanças que vão além da tecnologia, implica também 

num processo de mudança organizacional. 
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