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MATÉRIA: SIG

� Aula N°: 13 

� Tema: Planejamento de tecnologia nas 
organizações e Gestão de recursos

� Tópico do Plano de Ensino: 17

� Metodologia:



OBJETIVOS

� Identificar e descrever os componentes da

infraestrutura de TI

� Identificar e descrever os principais tipos de

software usados pelas empresas

� Enumerar as tendências atuais de hardware e

software



OBJETIVOS

� Avaliar as principais questões envolvidas na

administração dos recursos de hardware e

software

� Gestão de recursos tecnológicos e humanos



COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA

� Hardware

� Software

� Tecnologia de gerenciamento de dados

� Tecnologia de rede e telecomunicações

� Serviços de tecnologia



COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA DE T.I.



QUAL O FUTURO DO SOFTWARE?

� Você já se questionou qual é o futuro do

desenvolvedor de software?

� Quais são as tendências em software que

podemos vislumbrar no mercado?

� Quais tipos de aplicações ainda vão permanecer

no mercado por um bom tempo?



QUAL O FUTURO DO SOFTWARE?



GESTÃO DE RECURSOS

� O que são recursos de tecnologia?

� Quais são os principais desafios ao gerenciar

esses recursos?

� Cuidados a serem tomados



GESTÃO DE RECURSOS



GESTÃO DE RECURSOS



FALHAS DE GESTÃO



FALHAS DE GESTÃO



FERRAMENTAS DE GESTÃO
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FERRAMENTAS DE GESTÃO - SWOT



RECURSOS HUMANOS

� A Gestão de Pessoas ou Equipes, é um item

muito importante dentro da Gestão de Projetos,

pois não se pode esquecer que para que qualquer

projeto tenha êxito, precisamos de PESSOAS.



GESTÃO DE PESSOAS

� Dentro do cenário atual, onde as o mundo está

cada vez mais competitivo, as empresas buscando

cada vez mais inovações e o mercado cada vez

mais acirrado, onde buscar um diferencial?

� Desde a década de 90, dizemos que estamos

vivendo a Era da Informação, informação essa

que causou uma verdadeira revolução na forma

com pensamos e agimos.



GESTÃO DE PESSOAS

� Essa revolução afetou não somente nossa vida

particular, mas a forma como as empresas se

relacionam com seus clientes internos e externos.

� Diante disso, onde buscar diferencial no

mercado?



GESTÃO DE PESSOAS

� O capital financeiro deixou de ser o recurso mais

importante, cedendo lugar para o conhecimento.

� Mais importante do que o dinheiro é o conhecimento,

como usá-lo e aplicá-lo de maneira rentável.

� Os fatores tradicionais de produção – terra, mão de

obra e capital – produzem cada vez menos retornos,

numa escala de rendimentos decrescente.

� É a vez do conhecimento, do capital humano e do

capital intelectual.

Idalberto Chiavenato – Gestão de Pessoas



PREOCUPAÇÕES DAS EMPRESAS DO FUTURO

As organizações voltadas para o futuro e

preocupadas com o seu destino estão estreitamente

sintonizadas com os seguintes desafios:

1. Globalização: Implica preocupação com a visão

global do negócio, mapeamento da concorrência

e a avaliação dos produtos e serviços.

2. Pessoas: Implica preocupação em educar,

treinar, motivar, liderar as pessoas que

trabalham na organização.



PREOCUPAÇÕES DAS EMPRESAS DO FUTURO

3. Cliente: Implica capacidade de conquistar, manter e

ampliar a clientela.

4. Produtos/serviços: Implica a necessidade de

diferenciar os produtos e serviços oferecidos em

termos de qualidade e de atendimento.

5. Conhecimento: O recurso mais importante deixa

de ser o recurso capital e passa a ser o capital

intelectual. É o conhecimento e sua adequada

aplicação que permite captar a informação

disponível e transformar em novas oportunidades



PREOCUPAÇÕES DAS EMPRESAS DO FUTURO

6. Resultados: Implica a necessidade de fixar

objetivos e perseguir resultados, reduzindo custos e

aumentando receitas. Visão do futuro e focalização

em metas a serem alcançadas são imprescindíveis.

7. Tecnologia: Implica necessidade de avaliar e de

atualizar a organização para acompanhar e

aproveitar os progressos tecnológicos. A tecnologia

contribui com a eficiência potencial, mas são as

pessoas que determinam a eficiência real e a eficácia

do processo.



CARACTERÍSTICAS DESEJADAS DAS EMPRESAS

� Respeito: A melhor empresa para se trabalhar é

aquela em que você se sente respeitado e sente que

pode ser você mesmo e crescer. Em outras palavras, o

tratamento entre as pessoas é amigável, elas ouvem

umas às outras e se tratam com respeito.

� Credibilidade: A melhor empresa promove um clima

interno no qual os funcionários se sentem à vontade

para fazer perguntas e dispostos a receber uma

resposta franca. É importante trabalhar num

ambiente onde você pode confiar no que lhe dizem.



TALENTO

Você tem talento?

Para ter talento a pessoa precisa 

ter algum diferencial que a 

valorize!



TALENTO OU “TÁ LENTO”

X



PESSOAS – O GRANDE DESAFIO DA GESTÃO

� Arrogância nada tem a ver com conhecimento e,

muito menos, com sabedoria.

“Não levante seu tom de voz, melhore seus 

argumentos!”

� Lembre-se, os maiores líderes da humanidade

foram pessoas extremamente simples e humildes



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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