Sistemas de Informações em Organizações de Tecnologia Situadas
em Pernambuco
Alessandra Carla Ceolin (UFRPE) alessandra.acc@gmail.com
Amanda Miranda Veríssimo (UFRPE) amandamverissimo@hotmail.com
Saulo Eduardo Matias Pereira (UFRPE) saulo_141@hotmail.com
Ana Clara Cavalcanti de Miranda (UFRPE) clara.acmiranda@gmail.com
Alexandre de Melo Abicht (UFRGS) alex.abicht@gmail.com

Resumo
Os sistemas de informação, desde a sua concepção, facilitam a gestão empresarial. Através da
implantação de sistemas na empresa como um todo ou em áreas específicas, como finanças,
marketing, RH, entre outras, é possível a geração de dados confiáveis para se obter um maior controle
da empresa. Contudo para se obter maior vantagem competitiva é interessante que haja uma integração
de todos esses sistemas em uma única plataforma, agilizando, desse jeito, tanto a tomada de decisão
quanto a correção de possíveis falhas. Buscou-se então revisar a literatura acerca dos sistemas de
informação e compreender quais os sistemas são utilizados na gestão empresarial das empresas do
setor de tecnologia. Para compreender tal fato, esse trabalho partiu de uma metodologia descritiva,
com aplicação de questionários para mapear quais os sistemas de informação dentro das empresas de
tecnologia, antes disto buscou-se entender através deste questionário informações sobre a empresa e
sobre os respondentes da pesquisa. Sendo possível a partir daí inferir que a maioria das empresas são
de grande porte com mais de 500 empresas e faturamento acima de 3.6 milhões, aliado a esta
informação obteve-se que os respondentes em sua maioria (77%) possuem ensino superior e que
grande parte das empresas tem suas sedes localizadas na capital. Sobre os sistemas utilizados na
empresa a maioria (54%) informou que desenvolvem os seus próprios, adequando melhor as suas
necessidades.
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Information System in Technology Sector Companies Located in
Pernambuco
Abstract: Information systems, from its conception, facilitates business management. Through
systems implementation in the whole company or just in specific areas such as finance, marketing,
HR, among others, it is possible to generate reliable data in order to obtain a greater control of the
company. However, to gain greater competitive advantage it is interesting that there is an integration
of all these systems in a single platform, thus speeding up both decision making process and correction
of possible failures. Then it was sought to review the literature on information systems and understand
which systems are used in the business management of technology sector companies. In order to
understand this fact, this essay was based on a descriptive methodology, with the application of
questionnaires to map which information system within the technology companies, before that it was
sought to understand through this questionnaire information about the company and about the
respondents of the research. From there it is possible to conclude that most of the companies are large
ones with more than 500 employees and annual billing over R$3.6 million, combined with this

information it was found that the respondents, in it is majority (77%), hold bachelor degree and that
large amount of the companies have their headquarters located in the state capital. Regarding the
systems used in the company, most of them (54%) reported that they develop their own, to better suit
their needs.
Keywords: Information Systems, Technology, Management, Pernambuco.

1 Introdução
Esta pesquisa parte de um projeto maior que visa analisar a implementação e utilização de
sistemas de informação no contexto da gestão empresarial. O escopo dessa pesquisa possui
como tema central o uso de sistemas de informações em empresas que tem como seu produto
final o desenvolvimento de tecnologias.
Para apropriar-se de um tema é fundamental recorrer a pesquisas anteriores, a fim de
compreender sobre o que já se tem falado e pesquisado sobre determinado assunto e como a
partir daquele cenário poderá se contribuir da melhor forma para a evolução da discussão
sobre o tema.
Com esse intuito é que se apresenta este artigo a partir da revisão de literatura que discorre
sobre sistema de informação em empresas que atuam com tecnologia.
Para Santos e Contador (2002), o planejamento do sistema de informação promove mudanças
na instituição, faz com que os trabalhadores reflitam sobre a organização e busquem seguir o
novo modelo tecnológico apresentado pelas empresas.
A metodologia apresenta-se de forma descritiva a partir de um questionário aplicado às
empresas, considerando quanto ao sistema de informação utilizado, com o objetivo de
investigar como ocorre e quais são os sistemas de informações em empresas que atual com
tecnologia.
2 Referencial teórico
A competitividade é algo claro dentro das empresas, em qualquer segmento. Diante desta
realidade, as empresas buscam bons resultados, que promovam cada vez mais satisfação nos
clientes. Para entrar nessa disputa acirrada é necessário manter-se sempre a par das inovações
que se apresentam no mercado, a qual permite a otimização do gerenciamento de informações
e tomada de decisões, o que gera dados atualizados e fidedignos, permitindo assim diminuir o
tempo de resposta do mercado.
Nesse sentido, os sistemas de informações surgem como importante mecanismo de auxílio ao
processo de tomada de decisão, mas muitas dificuldades ainda são encontradas nesse quesito.
Como então implantar sistemas dentro das empresas? Em quais áreas elas estão mais
necessitadas de obter crescimento tecnológico para a sua competitividade realmente se
sobressair no mercado atuante?
Além desses argumentos, a empresa deve pensar sobre a sua estrutura e analisar qual o
sistema deverá aplicar a sua necessidade. Pois, muitas vezes, um sistema pode ser muito bem
utilizado, como também pode não ser adequado para a necessidade da empresa naquela
situação, tornando-se logo obsoleto ou inadequado.
Para responder esses questionamentos faz-se necessário primeiramente conceituar o que é
sistema de informação (SI). Para O’Brien (2004) “é um conjunto organizado de pessoas,
hardware, software, redes de comunicações e recursos de dados que coleta, transforma e
dissemina informações em uma organização”. Por sua vez, Laudon e Laudon (2004) definem
que um sistema de informação é tecnicamente como um conjunto de componentes inter-

relacionados que coleta (ou recupera), processa, armazena e distribui informações destinadas
a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização.
Esses conceitos já são tão trabalhados e repassados, tanto na academia quanto no próprio
mercado, que facilmente as empresas compreendem que a tecnologia e os sistemas permitem
que tenham uma boa engrenagem e alavanquem seu funcionamento. No entanto, essas
empresas nem sempre conseguem obter bons resultados por meio da utilização de sistemas de
informação.
Por isso, o planejamento antes da implantação de um SI é um dos melhores caminhos a se
tomar. Trata-se de planejar o que se pretende alcançar com a implantação dos sistemas,
decidindo assim as ações futuras. Saber quais os recursos voltados diretamente a tecnologia
irá se utilizar, como hardwares e softwares, quais os recursos informacionais que os
concorrentes utilizam, e em qual setor da empresa se faz mais necessário e urgente a
implantação desse instrumento.
No tocante aos níveis organizacionais, a tomada de decisão, o planejamento e o controle,
estão organizados em formato de pirâmide para que possa ser compreendida a maneira
hierárquica em que elas conversam entre si: na base situa-se o nível operacional, o qual a
tomada de decisão deve ocorrer de maneira mais rápida e imediata; o nível administrativo ou
de gestão, dados internos e/ou externos são importantes para a tomada de decisão, o que pode
prolongar tal processo; e o nível estratégico, o qual se faz necessário a análise e o
planejamento das decisões.
Para os níveis organizacionais, de tomada de decisão, planejamento e controle existem em
formato de pirâmide para que possa ficar compreendida a maneira hierárquica com que eles
conversam entre si: na base está o nível operacional, a qual a toma de decisão deve ocorrer de
maneira mais rápida e imediata; nível administrativo ou de gestão, dados internos ou externos
são importantes para a tomada de decisões, o que pode demorar um pouco; e nível estratégico,
a qual se faz necessária a análise e planejamento das decisões.
Os SIs podem ser implantados dentro de uma empresa como um todo ou em áreas específicas
e/ou estratégicas, em várias áreas, de acordo com os conceitos de Turban e Volonino (2013):
A primeira área é o sistema de manufatura e produção, que controla as entradas, processo e
saída dos produtos e serviços e podem diferenciar muito de uma empresa para outra. Assim
como também é responsável pelo controle do estoque (estoque de segurança, reserva, para não
deixar chegar a falta de estoque), buscando promover um modelo de gestão de estoque que
tenha um tempo de rotatividade e compreenda em seu processo uma produção enxuta. Mesmo
tratando-se de um nível de base é importante que suas ações tenham uma boa gestão de
projetos, visando suas ações futuras e com isso os sistemas podem auxiliar nesse processo.
Um dos modelos sistêmicos mais utilizados no setor de produção, o Computer-Integrated
Manifacturing (CIM), simplifica o processo de produção, automatiza o maior número
possível de processos e integra todos os aspectos deste processo.
Outra área de utilização de SIs trata-se dos sistemas de vendas e de marketing, que busca
obter produtos e serviços para os clientes e responder as suas necessidades, e pode ser
mesclado em vários setores: vendas, pesquisa, inteligência, relatórios, licitações; sempre em
busca de uma boa gestão de relacionamento com o cliente, que pode ser analisados através do
Customer Relationship Management (CRM). Para a boa utilização de um sistema, como dito
anteriormente, deve-se ter um planejamento coeso e a gestão de marketing deve estar
integrada com o sistema que o acompanha, enfocando no preço dos produtos e serviços, na
produtividade dos vendedores, analisando a lucratividade e atento aos novos produtos e
serviços e planejamento de mercado.

Além das áreas anteriores, os sistemas de contabilidade e finanças buscam acompanhar o
fluxo de caixa, rendimentos e demonstrações contábeis, realizando o planejamento, o controle
financeiro e orçamento, suas previsões e orçando o capital.
Ademais existem os sistemas de recursos humanos, que buscam recrutar, encontrar e decidir
qual o melhor funcionário para a empresa. Podem ser de forma on-line, facilitando a avaliação
de desempenho dos funcionários, contribuindo também com o melhor treinamento e
desenvolvimento dos colaboradores. Esses sistemas auxiliam também no planejamento de
pessoal e estratégias de RH e administração de benefícios.
Como dito até então, os sistemas de informações são altamente aplicáveis em todos os setores
das empresas, precisando apenas que as mesmas, partindo de um planejamento, saibam qual o
caminho e as necessidades para contemplação de controle. Contudo, essa característica de
sistemas funcional é tradicional e pode não se enquadrar bem nas estruturas atuais das
empresas. A maioria das instituições hoje buscam sistemas integrados, os quais buscam
facilitar a comunicação, a forma de controlar e coordenar.
3 Procedimentos Metodológicos
Para a definição do universo pode-se delimitar o campo de pesquisa em termos temporais,
geográficos, setoriais ou qualquer outra dimensão cabível, com base na disponibilidade ou
obtenibilidade de dados ou com o fundamento nos objetivos e nos custos da execução da
pesquisa (LEITE,1978, p. 79).
Para determinar as organizações integrantes desta pesquisa foram utilizadas informações
coletadas no website do Porto Digital e de base de dados secundárias. Silver (2000, p.42)
propõe a utilização de listas especializadas como fonte de consulta para acessar informações
sobre o universo a ser investigado. Neste sentido, a fonte consultada é a relação das
organizações pertencentes ao Porto Digital (http://www.portodigital.org/), em
Recife/Pernambuco.
A presente pesquisa possui duas etapas e aspectos exploratórios e descritivos, envolvendo na
primeira etapa entrevistas com pessoas que tiveram ou tem experiências práticas com o
problema pesquisado. Assim, para a primeira parte da coleta de dados e proposição do
questionário desta pesquisa foi utilizada a técnica da entrevista, que de acordo com Chizzotti
(2011, p.57) esta técnica é um tipo de comunicação entre um pesquisador que pretende colher
informações sobre fenômenos e indivíduos que detenham essas informações e possam emitilas.
Neste sentido, foram entrevistados dois especialistas da área de tecnologia da informação (que
não são respondentes dessa pesquisa) para um maior entendimento do tema e análise da
adequação e completude do instrumento de coleta de dados junto às empresas do Porto
Digital. Essas entrevistas ocorreram no mês de fevereiro de 2017, sendo uma presencial (com
gerente de tecnologia de uma organização) e outra via Skype (com o diretor de uma empresa
de tecnologia, na área de desenvolvimento de software aplicativo).
Após a validação da completude pelos especialistas, na segunda etapa, o instrumento utilizado
para a coleta de dados junto as empresas é o questionário. Este instrumento é composto por 3
blocos, sendo o primeiro para obtenção dos dados da empresa (6 questões), o segundo para
obter informações dos respondentes (5 questões) e o terceiro bloco trata-se da coleta sobre
qual o sistema de informação é utilizado pela empresa (3 questões).
Os questionários foram enviados, no mês de maio de 2017, a todas as empresas de TIC
listadas no website do Porto Digital. Após, realizou-se contato por telefone. O total de
respondentes é de 13 empresas. Por fim, diante das características da pesquisa, a análise dos

resultados foi realizada a partir do software Microsoft Excel e os resultados são apresentados
na sessão seguinte.
4 Análise dos Resultados
Na figura 1 é apresentada as principais atividades das empresas, foram colocadas como
critérios de seleção para as respostas as seguinte atividades: administração de banco de dados,
administração de redes arquitetura da informação, e-commerce/e-business, desenvolvimento
de software para web, desenvolvimento de aplicativos (App Mobile), desenvolvimento de
ERPs, desenvolvimento de jogos qualidade de software, segurança da informação,
implantação e consultoria em sistemas, suporte técnico em informática, Datawarehouse /
Datamining, Business Intelligence, terceirização de serviços de TI, realidade virtual e
aumentada, internet das coisas, Big Data, aplicativos inteligentes, assistentes virtuais e outros.
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Figura 1 – Principais atividades da empresa

Percebe-se na figura 1 que a alternativa “outros” se sobressai com 30,77%; terceirização do
serviço de TI, suporte técnico em informática e o desenvolvimento de software correspondem,
cada um, 15,4% dos serviços prestados; e, finalmente, implantação e consultoria de sistemas e
segurança da informação representam 7,7% do total pesquisado. Enquanto todas as outras
categorias não foram contempladas.
Diante da maioria das empresas responderem outros (30,77%) quando se foi colocado um
grande leque de opções, fica-se uma abertura para uma nova pesquisa, a fim de descobrir o
que as empresas que trabalham com tecnologia no Porto Digital desenvolvem.
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Figura 2 - Qual a localização do escritório em Pernambuco

Na pesquisa também foi averiguado, conforme a figura 2, que 92,2% das empresas estão
situadas em Recife e apenas 7,7% estão situadas em outras cidades da região metropolitana.
Tal fato pode ser justificado pela necessidade das empresas se localizarem próximas aos
mercados a que servem (MOREIRA, 2006). Também se constata que nenhuma das empresas
pesquisadas localiza-se no interior do Estado.
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Figura 3 - Localização da sede

Verifica-se na figura 3 que 84,6% das sedes das empresas também estão situadas em Recife e
15,4% estão sediadas em outra(s) localidade(s). A partir daí nota-se um alto grau de
concentração de tais empresas na capital, o que corrobora o fato da localização próxima aos
mercados e também pela proximidade das universidades, uma vez que estas empresas
possuem incubadoras dentro dos centros acadêmicos.
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Figura 4 - Número de funcionários

No que diz respeito ao número de funcionários, a figura 4 apresenta 46,2% das empresas que
empregam 500 ou mais funcionários; 30,8% tem até 19 funcionários; e os intervalos amostrais
de 20 a 99 funcionários, 100 a 299 funcionários e de 300 a 499 funcionários representam,
cada qual, um total de 7,7%.
Segundo o SEBRAE (2017), as empresas podem ser classificadas quanto ao seu tamanho
baseada, entre outros fatores, na sua receita bruta anual. Desta maneira, as empresas
pesquisadas enquadram-se nas três classificações, sendo elas: microempreendedor individual,
com faturamento de até R$60 mil, representado por 8%, dados fornecidos a partir da figura 5;
microempresa, com faturamento até R$360 mil, que corresponde a 8% das empresas; empresa
de pequeno porte, com faturamento entre R$360 mil e R$3,6 milhões, equivalente a 38%; e
empresa de médio porte, com faturamento acima de R$3,6 milhões, o que é representado pela
maioria das empresas com 46%.

16%

Pernambuco
Região Nordeste

46%

15%

Brasil
America Latina

15%

Outros Paises além da
America Latina

8%
Figura 6 – Nível de atuação geográfica

Na figura 6 constata-se que 8% das empresas atuam na América Latina; as empresas com
atuação apenas no Brasil, na região Nordeste e em Pernambuco representam, individualmente,

15%; e 46% atuam em países além da América Latina. Isso posto, é interessante notar que
mais da metade das empresas pesquisadas (54%) apresentam um nível de atuação
internacional, o que só ratifica que a área da tecnologia não encontra barreiras físicas para o
seu desenvolvimento.
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Figura 7 – Cargo/função do respondente

Acerca dos cargos ocupados foi observa na figura 7 que 38% dos participantes da pesquisa
ocupam o cargo de analista de negócio/sistemas; 31% ocupam outros; 23% equivalem a
diretores; e, por fim, 8% são gerentes.
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Figura 8 – Tempo de atuação na empresa
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Figura 9 – Tempo de experiência na função

Foi averiguado, conforme dados relacionados na figura 8, que o tempo de atuação do
respondente na empresa e foi constatado que 39% atuam ente 3 a 5 anos; 23% estão na
empresa a até um ano; os intervalos amostrais que compreendem entre 3 a 5 anos e mais de 9
anos representam igualmente 15% da pesquisa; e 8% atuam na empresa entre 1 a 3 anos.
O menor percentual relatado, como mostra a figura 9, foi empresas entre 1 e 3 anos ocupando
8% do espaço no gráfico, a maior parte das empresas tem uma vida útil alta, sendo aferível
que o mercado é favorável ao crescimento. Neste ponto, obteve-se o mesmo percentual de

7% para os tempos de experiência de até 1 ano, entre 1 a 3 anos e entre 5 a 9 anos. Já a faixa
entre 3 a 5 anos é representada por 46% e, para finalizar, a faixa de experiência acima de 9
anos foi de 31% dos respondentes.
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Figura 10 – Formação dos respontentes

Constatou-se, na figura 10, que mais de ¾ dos respondestes possuem ensino superior, o
equivalente a 77% do total. Já 15% possui pós-graduação do tipo mestrado e 8% pósgraduação do tipo especialização. A partir de tal fato, infere-se que o nível mínimo de
escolaridade para atuação na área é o ensino superior, já que não houve dentre os
respondentes níveis inferiores a esse.
Ainda acerca o perfil do respondente, 100% dos participantes são do gênero masculino.
A partir destas cinco perguntas foi possível traçar um rápido perfil profissional dos
respondentes, o qual é dominado pela atuação de homens que possuem, no mínimo, nível de
escolaridade com ensino superior, o que demonstra o alto grau de especialização exigido nas
empresas de tecnologia, visto que não se constatou nem a presença de profissionais com nível
técnico ou tecnólogo.
Sobre os sistemas que as empresas utilizam Mais da metade (58%) usufruem do ERP’s, ou
seja, entendem como a integração dos dados e processos é um fator decisivo para se
manterem competitivas em um mercado tão acirrado, quanto é o de tecnologia, através de
tomadas de decisões rápidas, visando a diminuição dos custos, maior qualidade na entrega do
serviço e melhor planejamento dos recursos financeiros e de pessoal na realização dos
projetos.
Neste ponto não há uma padronização de sistemas utilizados pelas empresas, apesar de alguns
serem utilizados por mais de uma, como o Protheus. Outras utilizam dois ou mais sistemas
concomitantemente ou utilizam um sistema em detrimento a outro conforme o cliente e/ou
projeto. No geral, além do Protheus, os sistemas citados foram: Pirâmide, QTGF, Consegna
ERP, Totvs, Engeman, RM, Vhsys, Glpi, Sistemas próprios, entre outros.
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Figura 11 – Como foi constituido os sistesma de informação da emrpesa

Constatou-se, conforme mostra a figura 11, que mais da metade das empresas pesquisadas
(54%) desenvolvem seus próprios sistemas de informação, o que é compreensível uma vez
que, como em sua maioria trabalham construindo sistemas, a mesma desenvolve-os para o uso
interno pois compreende como ninguém a sua necessidade, tendo conhecimento dos
objetivos, assim como dos pontos fortes e fracos, para desenvolver um sistema que atenda às
suas expectativas.
Em seguida, 23% compram de uma empresa de tecnologia da informação e customizam para
elas próprias, novamente para atender a necessidade da empresa, através da adaptação de um
software já pronto para a sua demanda. Contudo, também houveram empresas que alegaram
que: contratam uma empresa de software para desenvolver o sistema (8%), compram como
pacote pronto e iniciam sua utilização sem nenhuma modificação (8%) e utilizam por meio de
comodato ou aluguel (7%).
5 Conclusão
Este trabalho teve como objetivo investigar como ocorre e quais são os sistemas de
informações em empresas que atuam com tecnologia, considerando a estrutura da empresa e a
função e formação dos respondentes.
A partir da análise dos resultados, conclui-se que as maiorias das empresas são de grande
porte com mais de 500 empresas e faturamento acima de 3.6 milhões e que as suas sedes e
escritórios em grande maioria situam-se na capital.
Aliado a esta informação obteve-se que os respondentes são em sua totalidade do gênero
masculino, em sua maioria (77%) possuem ensino superior e estão atuam na empresa entre 3 a
5 anos.
Sobre os sistemas utilizados na empresa a maioria (54%) informou que desenvolvem os seus
próprios, adequando melhor as suas necessidades.

Dessa forma, percebe-se que as empresas respondentes dessa pesquisa (que atuam com
tecnologia) são de grande porte e estão localizadas, em Recife capital. As pessoas que nela
atuam necessitam aos menos do ensino superior e seus sistemas são desenvolvidos
internamente de acordo com suas necessidades.
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