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Resumo
Diante de todo o contexto globalizado atual, é necessário que as empresas sempre se destaquem
e construam uma diferença competitiva perante seus concorrentes, para isso, aplicar novas
técnicas e métodos é essencial se a organização quer proferir-se cada vez mais e melhor. O
presente artigo tem por finalidade, apresentar e justificar a importância da Tecnologia da
Informação no Gerenciamento das organizações. Confirmando que com o auxilio da TI, os
resultados são melhores e mais eficazes. Realizada a pesquisa em uma empresa de porte médio
na cidade de Ponta Grossa/ PR, no ramo de transportes. Foram feitas algumas perguntas sobre
Tecnologia de Informação dentro da organização, verificou-se que a empresa utiliza muito das
técnicas e ainda nota grande diferença, tanto em seu desempenho, quanto compreensão e
execução das tarefas, obtendo assim, grande vantagem competitiva no mercado perante seus
concorrentes.
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Abstract
Before all the current global context , it is necessary that companies always stand out and build
a competitive difference to its competitors for that, apply new techniques and methods is
essential if the organization wants to deliver more and better. This article aims to present and
justify the importance of information technology in management of organizations. Confirming
that with the help of IT, the results are better and more effective. Conducted research on a
medium-sized company in the city of Ponta Grossa /PR, in the transport industry. Some
questions about Information Technology within the organization were made, it was found that
the company uses a lot of techniques and still scores big difference, both in their performance,
the understanding and execution of tasks, thus obtaining significant competitive advantage in
the market before its competitors.
Key-words: Information Technology, Organizational performance, implementation.

1. Introdução
Atualmente o meio empresarial é marcado por diversas mudanças. O fenômeno da
globalização está influenciando todas as áreas onde a sociedade está envolvida, e o que
decorre desse acontecimento é o grande fluxo de informações que se recebe diariamente
diante dos avanços tecnológicos e científicos mundiais.
As organizações foram se tornando reféns dessas mudanças a área da tecnologia, tendo
que se adequar a um novo ambiente. A tecnologia da informação (TI) surgiu como um
meio de obter grande vantagem no mercado competitivo e com isso as empresas
analisam a necessidade de reestruturação em meio aos métodos antigos, modificando e
implementando a tecnologia.
Em uma perspectiva técnico-científica, tecnologia refere-se à forma
específica da relação entre o ser humano e a matéria, no processo de trabalho,
que envolve o uso de meios de produção para agir sobre a matéria, com base
em energia, conhecimento e informação. (Sampaio e Leite, 2008, p.19).

As grandes empresas apoiam-se no potencial da Tecnologia da Informação para gerir de
maneira eficiente aos seus negócios, pois são obrigadas a essa nova adaptação. Já as
empresas médias e pequenas, obtém dificuldade para reestruturar nos novos moldes de
TI, pois a tecnologia é vista como um desafio e não como oportunidade de crescimento.
Dentro desse contexto, a informação precisa, rápida e formatada sempre foi algo
indispensável ao sucesso empresarial. Em todos os setores do mercado novas práticas
gerenciais exigem principalmente: precisão e eficiência. Pode-se dizer que a informação
está entre as maiores importâncias para a gestão das organizações.
Com o aumento da TI nas organizações, os investimentos tem-se tornado cada vez
maiores. Porém, seu uso tem sido de forma diferente pelas empresas, algumas investem
muito, outras tem receio de utilizar e usam pouco e outras não usam nada.
Percebe-se que a Tecnologia da informação deixou de ser usada em apenas áreas mais
técnicas, mas também para abranger as demais áreas da empresa.
O uso dessa ferramenta nas organizações eleva a competitividade perante a
concorrência, pois é um investimento que a empresa faz, para lograr um lucro maior, ser
mais reconhecida e obter grau de satisfação superior para com seus clientes, atingindo
assim, um retorno muito positivo e lucrativo. Tanto quanto para funcionários, gerentes,
diretores e proprietário do estabelecimento.
Empresas em diversos mercados e locais do mundo não devem permanecer
adotando os antigos procedimentos técnicos e de gestão só porque ainda não
se sintam ameaçadas pela concorrência. Sistemas de gestão que afetam tão
profundamente o comportamento de seres humanos não podem ser
implementados repentinamente, apenas quando a concorrência se fizer
presente e aguda. Nesse momento talvez já seja tarde demais para a sua
sobrevivência. (Lastres e Albagli, 1999, p. 64).

Diante da compreensão desse contexto, é possível observar quanto a TI faz diferença no
dia-a-dia de uma organização e no seu processo produtivo, é sobre esses métodos
aplicados de TI que este artigo irá relatar e mostrar sua importância organizacional.
2. Referencial Teórico
Tecnologia consiste na aplicação de recursos para resolução de determinados
problemas. Métodos, conhecimentos, ferramentas, podem auxiliar no processo da
desenvoltura de problemas. Para Kenski (2011, p. 81) “tecnologia é o conjunto de
conhecimentos e princípios científicos que se aplicam a um determinado tipo de
atividade, como construir uma caneta esferográfica ou um computador, não importa,
nesta tarefa, o ser humano precisa pesquisar e planejar e criar um produto, serviço,
processo”.
Informação é algo valioso, tanto para o profissional dentro de uma organização, como a
própria organização. Por exemplo, é necessário que o profissional se adapte na empresa,
com as informações e estudos que o mesmo pode vir a obter. Saber validar suas
informações é algo de grande importância, observando as atividades, é possível que um
funcionário consiga obter uma informação de grande relevância, que pode mudar, até
mesmo, o processo de funcionamento da organização. Já para as empresas, podem
investir para manter as informações de forma adequada na organização. Porém, existe
subutilização das mesmas.
Para Beal (2009) a informação é um patrimônio, ela agrega valor à organização. Não se
trata de um monte de bytes aglomerados, mas sim de um conjunto de dados
classificados e organizados de forma que uma pessoa ou uma empresa possa tirar
proveito. A informação é inclusive um fator que pode determinar a sobrevivência ou a
descontinuidade das atividades de um negócio.
De acordo com Lastres e Albagli (1999, p. 59) “a inteligência informacional é elemento
crucial para o estabelecimento de suas estratégias defensivas e ofensivas que objetivam
crescer e se perenizar”.
Pode-se perceber também, que muitas empresas, possuem informações sigilosas, que
não podem ser divulgadas ou até mesmo comentadas por funcionários que trabalham
nas mesmas. Quando um funcionário tem acesso a determinadas informações sigilosas,
ele não pode passar adiante, correndo o risco de ser processado, multado e ainda
indenizar a empresa em caso de vazamento de informações.
De acordo com Freitas e Lesca (1992) informação é o processo pelo qual a empresa se
informa sobre ela mesma e sobre seu ambiente, além de passar informações dela ao
ambiente.
Tecnologia da informação é o conjunto das atividades que facilitam a produção,
desenvolvimento das atividades, transmissão de informações, armazenamento, recursos
computacionais.

Os Sistemas de Informações como geradores de informação de caráter decisório, podem
trazer outros benefícios para a empresa, especialmente na área Financeira, pois reduzem
os custos das operações e propiciam relatórios mais precisos e rápidos.
É necessário fazer o uso, de forma apropriada e de acordo com que a empresa necessita,
analisando quais áreas, aplicar a ferramenta, principalmente, naquelas em que as
informações são de maior importância. Utiliza-la para obter resultados mais rápidos e
eficazes dento da organização.
Nessa agitada realidade que vive as empresas, a utilização da Tecnologia da
Informação (TI) assume importância vital, apresentando-se como um
instrumento capaz depropiciar a competitividade necessária à
sobrevivência/crescimento das organizações. A administração dos recursos de
materiais, humanos e financeiros pode ser realizada com mais rapidez e
precisão com a utilização da Tecnologia da Informação (Dias. 2000).

O uso de TI é um grande fator de competitivade dentro das organizações, pois assim,
com o uso da ferramenta, a empresa sai na frente perante seus correntes, obtendo lucros
maiores, e uma melhor desenvoltura dentro do mercado. (PORTER, 1986, p. 83)
considera “crucial a utilização efetiva da TI para a sobrevivência e a estratégia
competitiva das organizações”.
3. Procedimentos Metodológicos
A natureza da abordagem metodológica utilizada é a qualitativa onde foi possível diante
de uma entrevista analisar sobre tecnologia da informação (TI), suas áreas de aplicação
dentro da organização. De acordo com Figueiredo (2009, p.96) “as pesquisas
qualitativas trabalham com dados não quantificáveis, coletam e analisam materiais
pouco estruturados e narrativos, que não necessitam tanto de uma estrutura, mais em
compensação, requerem o máximo envolvimento do pesquisador”.
Do ponto de vista objetiva a pesquisa classifica-se como exploratória, pode-se
compreender com base em Figueiredo (2009, p. 193) “trata-se de pesquisas que
geralmente proporcionam com maior familiaridade com o problema, ou seja, tem o
intuito de torná-lo mais explícito, seu principal objetivo é o aprimoramento de ideias ou
a descobertas de intuições”.
Os procedimentos técnicos classificam-se como pesquisa bibliográfica e a facilidade de
utilizar esse meio tecnológico, aplicado dentro da organização no gerenciamento, podese dizer que é um estudo de caso dentro de uma organização. Com base em Figueiredo
(2009, p. 103) “o estudo de caso tem o objetivo de aprofundar a descrição de
determinada realidade, o que possibilita que os objetivos atingidos permitam a
formulação de hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas.”
O instrumento de coleta de dados foi uma entrevista, em uma empresa no ramo de
transportes e foi realizada com o proprietário, foram feitas com cinco questões para o
mesmo. Segundo Figueiredo (2009) uma entrevista estruturada apresenta um roteiro
prévio de perguntas que são elaboradas a partir dos objetivos do estudo. Para ser

apresentado, o questionário foi dividido entre três blocos temáticos para melhor
interpretação do leitor.
4. Análise dos Resultados
4.1 Importância da Tecnologia da informação
Foi aplicada uma entrevista com o proprietário de uma empresa de médio porte na
cidade de Ponta Grossa/ Paraná, no ramo de logística/ transporte, a opção de escolha de
empresa/questionário, foi a analise de que a Tecnologia da informação é muito utilizada
em todos os setores da empresa. Com a entrevista (questionário), foi possível obter
informações mais valiosas da empresa em questão, realizando uma conversa impessoal
com o gestor da organização.
Perguntado ao entrevistado, sobre qual a importância que a tecnologia da informação
tem na organização, o mesmo respondeu que a ferramenta tem grande importância, pois
assim, a empresa consegue realizar mais rapidamente todas as tarefas diárias da
empresa, podendo alcançar suas metas mais rapidamente com o suporte de TI.
Para Stoner (1999) somente com informações precisas e na hora certa os
administradores podem monitorar o progresso na direção de seus objetivos e
transformar os planos em realidade.
O entrevistado ressalta ainda a facilidade que a TI aponta em sua empresa programas e
softwares para o desenvolvimento de tarefas mais especificas, como criação de boletos,
emissão de notas fiscais, baixa em dados financeiros, criação de uma senha e login para
cada funcionário registrar sua frequência diária em um sistema da empresa, entre outros.
Foi perguntado se a empresa faz uso de algum método que não seja computadorizado,
ou seja, manualmente, foi esclarecido que poucos métodos, no caso, arquivamento e
carimbo de notas fiscais e outros documentos importantes para a organização.
No início, a computação era tida como um mecanismo que tornava possível
automatizar determinadas tarefas de grandes empresas e nos meios
governamentais. Com o avanço tecnológico, as "máquinas grandes e pesadas"
começaram a perder espaço para equipamentos cada vez menores e mais
poderosos. (Beal, 2001, p. 77).

A evolução tecnológica permitiu que os computadores passassem de máquinas
exorbitantes para máquinas menores e mais potentes, pode-se observar grande diferença
entre computadores de 10 anos atrás com os de hoje.

4.2 Áreas de Destaque da Tecnologia da Informação.
Perguntado sobre quais áreas o TI mais se destaca dentro da organização, “praticamente
todas as áreas, pois usamos programas em todos os serviços da organização”.

De acordo com Yong (1992), nos países do primeiro mundo a TI tem sido considerada
como um dos fatores responsáveis pelo sucesso das organizações, tanto no âmbito de
sobrevivência, quanto no aumento da competitividade.
O crescimento da economia digital está levando empresas do mundo inteiro a
transformar-se para sobreviver. A competitividade exige não apenas sistemas
baseados na Web, pois é necessário ter uma estratégia eletrônica, a
capacidade de planejar sistemas, o processo de transformação e novos
modelos de negócios. Assim, 'Tecnologia da Informação para Gestão' tem o
foco voltado para a maneira como as organizações usam a TI na nova
economia digital, pois a TI facilita a resolução de problemas, aumenta a
produtividade e a qualidade, melhora o serviço ao consumidor e permite a
reengenharia do processo. (Turban, et al. 2009, p.56)

4.3 Compreensão e Facilidade das Atividades
Ainda sobre a entrevista, foi perguntado se com a implantação da tecnologia de
informação, a empresa fica livre de erros, diminuindo sua porcentagem de falhas. O
entrevistado respondeu que sim, pois com programas específicos, a facilidade de erro é
sempre menor. “Certos programas avisam ou não aceitam dar o próximo passo para a
continuação das atividades se tem algo que não está de acordo”. Percebe-se então a falta
de atenção de usuários, como por exemplo, o preenchimento de datas especificas, que
no caso o sistema trava.
É possível compreender que com a implantação da Tecnologia de Informação nas
organizações, observa-se a melhor compreensão das tarefas e desenvolvimento das
mesmas. Produção mais acessível aos funcionários e gestores, pois assim as atividades
são executadas de forma mais rápidas e quase livre de erros. Percebe-se também, a
satisfação dos usuários dos programas dentro da organização, pois quem utiliza, capta o
melhor entendimento do programa e realização das tarefas com êxito.
O cenário atual, a velocidade das mudanças e a disponibilidade de
informações crescem de forma exponencial e globalizada. A sobrevivência
das empresas está relacionada, mais do que nunca, à sua capacidade de
captar, absorver e responder as demandas requeridas pelo ambiente. A nova
realidade provoca uma reorganização intensa na sociedade, gerando
modificações nas organizações. (TAPSCOTT, 1997, p. 82).

O entrevistado ressalta “para o gerenciamento, posso dizer, que a tecnologia de
informação é de extrema importância dentro da minha empresa, pois é com essa
tecnologia que nós fazemos a diferença perante os programas de software, os gestores
tem mais facilidade de compreensão e facilidade também de explicação para os
funcionários de cada setor”.
De acordo com Rezende (2005, p.2) a engenharia de software caminha em paralelo com
os Sistemas de Informação, ambos destinados às organizações, para auxiliar as mesmas
a tomarem decisões sob o foco de seu negócio empresarial ou atividade pública.

Compreendido assim, que a TI realmente faz diferença e propõem melhorias dentro das
organizações, no caso desta empresa de médio porte, é possível observar que a empresa
se destaca perante seus correntes, pois se aplica em todas as áreas de trabalho a
ferramenta.
5. Conclusão
Para se manter no mercado competitivo, com um grande destaque comercial e funcional
perante seus correntes, é necessário que as organizações sempre inovem e adquiram
novos métodos inovadores para o desenvolvimento das atividades que precisam ser
realizadas com êxito. Associado a esse fator, está à tecnologia, presente no dia a dia e
cada vez mais revolucionária. É necessário que as empresas saibam utilizar ao máximo
a tecnologia, aplicando a mesma em todos os setores que podem ser abrangidos.
E para isso, observa-se que muitas empresas já estão a frente e almejam grande
colocação profissional, aplicando e obtendo vários métodos de tecnologia de
informação aplicada em técnicas que auxiliam no processo de desenvolvimento para
conclusão das rotinas.
Os gestores das organizações, devem se adequar a novas mudanças, esclarecendo aos
subordinados que a tecnologia da informação pode fazer toda a diferença dentro da
empresa, sendo na execução de tarefas, desempenho dos mesmos, competitividade entre
concorrências e atendimento diferenciado.
Dentro do setor organizacional, as empresas aplicam métodos e softwares para
desenvolvimento das tarefas diárias, é imprescindível que a tecnologia da informação
esteja presente se a empresa almeja crescimento e destaque no mercado de trabalho.
O profissional da área da tecnologia da informação verifica e propõem qual a melhor
forma de serem desenvolvidas as tarefas, e onde o método pode auxiliar, em quais áreas
da organização. No entanto, são visíveis que algumas organizações ainda fiquem
receosas com o uso da tecnologia da informação, algumas não querem perder certas
tradições dentro da organização.
A informação é grande parte do desenvolvimento organizacional da informação. A
empresa pode ter grande destaque se tiver boa comunicação interna, aumentando assim
resultados e lucros.
A tecnologia da informação implantada na organização reflete melhor a proatividade
dos funcionários, auxilia no desenvolvimento das tarefas, propõem melhorias de
comunicação e organização, obtém uma execução facilitada e ainda estuda qual a
melhor forma da empresa aumentar seus lucros.
Por fim, é perceptível a diferença que a Tecnologia da Informação apresenta quando
está aplicada dentro de uma organização, por tanto é visível que o investimento vale a
pena para a obtenção da mesma juntamente com um profissional adequado, provendo

todo o auxilio necessário, fazendo um estudo detalhado de todas as áreas da
organização, é possível entender onde aplicar a tecnologia da informação.
O gerenciamento tem como objetivo assegurar que o conjunto de
investimento de TI seja estruturado de maneira alinhada aos objetivos
estratégicos da organização. Espera-se que com qual alinhamento, haja
geração de valor. Esse domínio, é exercido pelo estabelecimento e
gerenciamento dos recursos; pela definição de limite dos investimentos, pela
avaliação, priorização e seleção ou rejeição de novos investimentos. (Correia
e Leite, 2015)

O objetivo desse artigo foi alcançado, pois a compreensão da tecnologia da informação
está clara. É possível observar a facilidade para desenvolver as tarefas dentro da
organização com este método inovador.
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