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RESUMO 
 

 

Infelizmente, grande parte das empresas de grande e até de pequeno 

porte não está adequada à realidade do mundo e sente muitas 

dificuldades para acompanhar e enfrentar um ambiente mercantil cada 

vez mais competitivo. Este reflexo pode ser verificado no alto numero 

de empresas que estão desaparecendo do mercado atual. De uma 

maneira geral as empresas hoje não estão conseguindo administrar 

seus recursos, com competência para diminuir gastos desnecessários. 

A falta de planejamento e a atual ascensão que o mercado vive diante 

de novas tecnologias, fazem com que as empresas apliquem 

desordenadamente em investimentos desnecessários, aproveitando 

de oportunidades momentâneas que não se mostram viáveis a médio 

e longo prazo, antes mesmo de avaliarem seu potencial tecnológico 

disponível. Para qualquer tipo de empresa é importante criar uma 

rotina de avaliação do seu parque tecnológico, antes de se pensar em 

novos investimentos, pois com o constante monitoramento desse 

parque, a empresa poderá estar reutilizando equipamentos, que 

embora desativados em alguns setores, poderão atender outras áreas 

deficitárias, satisfazendo assim suas necessidades com baixo custo 

financeiro e até mesmo operacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

O parque tecnológico dentro de uma organização, 

independentemente de sua atividade, é hoje uma área muito importante 

dentro do contexto empresarial. As empresas de grande e pequeno porte 

não estão adequadas à realidade do mundo e sentem dificuldades para 

acompanhar e enfrentar um ambiente cada vez mais competitivo. Este 

reflexo pode ser verificado no grande número de empresas que estão 

desaparecendo do mercado. 

De uma maneira geral, as empresas hoje não estão conseguindo 

administrar seus recursos, com competência para diminuir gastos 

desnecessários. A falta de planejamento e a atual ascensão que o 

mercado vive diante de novas tecnologias, fazem com que as empresas 

apliquem desordenadamente em investimentos desnecessários, 

aproveitando de oportunidades momentâneas que não se mostram 

viáveis a médio e longo prazo, antes mesmo de avaliarem seu potencial 

tecnológico disponível. 

No cenário competitivo que hoje se instalou em todo mundo, a 

oportunidade de se poder fazer muito com pouco, é a maneira mais 

adequada para se economizar em investimentos e reduzir despesas. 

Para qualquer tipo de empresa é importante criar uma rotina de 

avaliação do seu parque tecnológico, antes de se pensar em novos 

investimentos, pois com o constante monitoramento desse parque, a 

empresa poderá estar reutilizando equipamentos, que embora 
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desativados em alguns setores, poderão atender outras áreas deficitárias, 

satisfazendo assim, necessidades com baixo custo financeiro e até 

operacional. 

Está monografia tem como objetivo mostrar que as empresas de 

modo geral, não estão conseguindo obter lucros significativos, por não 

estarem avaliando seu parque tecnológico e não estarem reutilizando 

equipamentos devido à competência empresarial que, hoje, leva acreditar 

que o sucesso dos investimentos está na aquisição de TI, deixando para 

trás a necessidade de baixar custo com o aproveitamento de 

equipamentos em desuso. 

O capitulo 2 apresenta as tecnologias que até hoje foram criadas, 

descrevendo um cenário empresarial que necessita de atitudes relevantes 

para o bom desempenho das organizações. 

A realidade das empresas e como estão sendo tratados os novos 

investimentos estão descritos no capítulo 3 através de um estudo dos 

recursos estratégicos de informação e as informações que as empresas 

dispõe de mercado e  tecnologia. Será abordado também a reutilização 

de maquinas, software e o volume de lixo que é produzido pela industria 

da informática. 

No capítulo 4 será desenvolvido um estudo de caso que apresentará 

pontos relevantes para a atual situação das empresas, e como elas 

podem se adaptar para desenvolver estratégias que pode ajudar a 

realizar importantes conquistas para o sucesso de um projeto. 

A conclusão do trabalho desenvolvido e a importância do mesmo 

para as empresas que hoje necessitam de um projeto que possa ajudar 

no dia a dia é apresentado no capítulo 5. 
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2 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

"A Tecnologia da Informação (TI) é o conjunto de recursos não 

humanos dedicados ao armazenamento, processamento e comunicação 

da informação, e a maneira como esses recursos estão organizados num 

sistema capaz de executar um conjunto de tarefas".(Baker apud 

ORTOLANI, 1990). 

Analisando a visão do autor a TI, já um tanto quanto ultrapassada, 

compreende única e tão somente o maquinário tecnológico da empresa 

colocado a disposição ao longo do tempo para facilitar e minimizar os 

esforços humanos, bem como diminuir o custo e o tempo de execução de 

determinadas tarefas. 

Esta visão pode ser mais abrangente e pode também incluir em seu 

contexto o recurso humano. É válido ressaltar que a empresa necessita 

de profissionais competentes e de um conjunto de tecnologia, sem os 

quais essa mesma empresa nada representa frente ao mercado em que 

está inserida. 

Em relação a tais conceitos a TI, com toda sua evolução, tornou-se o 

coração e o cérebro de uma organização, seja ela pequena, média ou de 

grande porte. 

Não é tarefa fácil estudar e analisar as verdadeiras eficiências, 

deficiências e necessidades das organizações em relação aos seus 

recursos de TI. É imprescindível que as empresas, sempre que houver 

necessidades de aquisição de novos recursos, avaliem todo seu parque 
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tecnológico utilizando-se de uma metodologia adequada, que lhe garanta 

recursos e aplicativos de utilidade e qualidade na sua totalidade. 

2.1 Recursos Tecnológicos de TI 

A Tecnologia da Informação tem a capacidade de automatizar 

processos à medida que substitui esforços humanos, informatizar ao 

incrementar esses esforços e reestruturar, ao transformar todo esse 

conjunto de tarefas ou processos. 

Para NORTON (1996), tecnologia da informação é composta dos 

seguintes elementos: hardware, software, redes de comunicação, 

workstation (estações de trabalho), robótica e os chips inteligentes. 

NORTON (1996) acrescenta ainda que Tecnologia da informação pode 

ser entendida como os meios utilizados pelas empresas produtivas para 

alavancar e potencializar o processo de criação e desenvolvimento de 

capacitação tecnológica.  

Portanto pode-se conceituar Tecnologia de Informação, ou 

simplesmente TI, como o conjunto de todos os recursos tecnológicos e 

computacionais tais como, Hardware, Software, Sistemas de 

Telecomunicações e Gestão de dados e informação, que tratam e tornam 

a informação de forma organizada e disponível, servindo de instrumento 

para que as empresas se tornem produtivas e promovam o seu 

desenvolvimento tecnológico.  

Os principais componentes da Tecnologia da Informação, como 

mencionados anteriormente, são: Hardware e seus dispositivos 

periféricos, Software e seus recursos, Sistemas de Telecomunicações e 

Gestão de Dados e Informação que serão abordados ao longo desse 

capítulo. 
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2.1.1 Hardware 

É o equipamento propriamente dito, constituído por elementos 

básicos, ditas unidades funcionais básicas: unidade central de 

processamento, memória principal e unidades de entrada e saída de 

dados. (VELLOSO, 1994). 

Alguns elementos, passíveis de reutilização, que compõem o 

hardware serão descritos a seguir. 

2.1.1.1 Impressoras 

Segundo (VELLOSO, 1994) as impressoras são parte dos 

dispositivos de entrada e saída. Neste caso as impressoras ainda são os 

dispositivos de saídas mais utilizados em todo cenário da informática.  

Com as impressoras, mesmo aquelas ditas antigas, a maneira de se 

trabalhar com documentos se torna bem mais fácil. Os relatórios e demais 

documentos, podem ser impressos com grau de qualidade bem superior 

aqueles convencionais obtidos em maquinas de escrever. 

2.1.1.2 Monitores versus Vídeos  

Embora os dois termos sejam usados como sinônimos, na realidade 

há diferenças importantes entre eles. O vídeo é o dispositivo que reproduz 

a imagem, a tela que você vê. O monitor é o aparelho completo, a caixa 

onde o vídeo está alojado, juntamente com vários circuitos de apoio. 

(ROCH, 1993 2v) 

Os monitores são talvez, os mais importantes dispositivos de saída 

que já foram criados, pois é através deles que toda interação com o 

usuário será realizada. E com está interação todas as atividades serão 
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desenvolvidas de maneira clara e objetiva, não sendo muitas vezes 

importantes à aparência, mas sim o conteúdo fornecido. 

2.1.1.3 Hard disk ou HD 

É um conjunto de discos metálicos com sua superfície magnetizada 

totalmente celados por uma caixa de metal para sua proteção e 

extremamente limpa. O número de discos e a composição do 

revestimento é que caracterizam a capacidade de armazenamento do 

HD.(NÓBREGA, 2003) 

O HD tem como função principal armazenar todos os softwares e 

dados que um computador precisa, e é através desta base armazenadora 

que todas as informações são captadas. O tipo e a capacidade dos HD’s 

são importantes, mas nem tanto, se o processo empresarial envolvido não 

os requerer. 

2.1.1.4 Floppy Disk ou Disquete 

Criado para dar mais mobilidade a pequenos arquivos que se tem a 

necessidade de transferência para outra maquina. 

Segundo NORTON (1996) Os disquetes foram desenvolvidos, para 

efetuar (backups) de qualquer aplicativo ou arquivo que o usuário 

necessite, pois através desta copia todos os arquivos e programas 

poderão podem ser reinstalados e ou levados para outra máquina.  

2.1.1.5 Compact Disk ou CD 

Segundo NORTON (1996) Os cd’s foram criados para dar mais 

mobilidade a informações e arquivos, que por algum objetivo se queira 

transferi-lo para outra maquina. A vantagem é que a quantidade de 
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informação a ser gravada no CD é muito superior  em relação ao disquete  

Com o crescimento da codificação de programas e também dos 

arquivos pessoais, os modelos de armazenamento precisam ser maiores 

e mais seguros. Os cd’s foram desenvolvidos, para ajudar nesta nova 

necessidade, pois conseguem armazenar um número maior de 

informações. 

2.1.2 Software 

Com todas suas características o hardware não consegue trabalhar 

sozinho, ele necessita de instruções para poder desempenhar seu papel 

diante das tarefas solicitadas a ele por meio de um programa que foi 

desenvolvido para executar alguma tarefa. Este programa que indica 

como o hardware tem que trabalhar é denominado de software. 

Softwares são aplicativos desenvolvidos para desempenhar uma 

determinada tarefa, consistem em instruções pré-programadas que 

coordenam um trabalho. Pode-se destacar alguns softwares como: 

sistema operacional, ferramentas de escritório, ferramentas de e-mail, 

intranet e internet. (ROCH, 1993 2v) 

Os softwares estão divididos em várias categorias, podendo 

destacar alguns como software aplicativo e software básico. 

Software aplicativo foi desenvolvido para aplicações comerciais, utilitários, 

aplicações pessoais que faz com que as pessoas tenham maior facilidade 

de executar suas tarefas. 

Software básico foi desenvolvido para auxiliar a maquina em como 

esta deve proceder diante de alguma necessidade.  

O sistema operacional é um aplicativo que gerencia o 
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armazenamento e a recuperação das informações dentro do disco rígido 

no computador. Outros programas como os editores de texto, planilhas 

eletrônicas e até mesmo o browser para internet só podem rodar em um 

sistema operacional, ou seja, em uma plataforma. A comparação que 

podemos fazer é que se o computador fosse uma casa, a placa mãe seria 

o alicerce, e os programas seriam todas as partes internas da casa, bem 

como os móveis e as janelas. Para que sejam utilizados todos esses 

acessórios é necessário, primeiramente, que se tenha uma boa base, que 

é o sistema operacional, o qual recebe e interpreta as ações do usuário e 

posteriormente as executa com a finalidade de desempenhar uma 

determinada função.[NORTON 1996]. 

2.1.3 Sistemas de Telecomunicações 

Os Sistemas de Telecomunicações são considerados um dos 

grandes responsáveis pelo avanço da Tecnologia da Informação nas 

empresas. A Tecnologia da Informação (TI) é o elo entre as tecnologias 

de informática e telecomunicação atuais e a necessidade da sociedade 

em ter a informação/comunicação disponibilizada de maneira rápida, 

direta e precisa. 

Segundo GRAEML (2003) as telecomunicações e a informática 

isoladamente têm contribuído para grandes transformações em nossa 

sociedade executando tarefas com menos esforço e tempo humano. O 

impacto de sua utilização no modo de vida das pessoas, na forma como 

as empresas trabalham e relacionam-se umas com as outras, e no 

mundo, de forma geral tem sido tão marcante que muitos autores 

consideram que o hoje é considerado uma nova era, a “Era da 

informação”. 

Na verdade o que é observado é que os sistemas de 

telecomunicações e seus respectivos recursos são subsistemas especiais 
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do Sistema de Informação (SI) global das empresas. Destacam-se, nesse 

caso, as redes integradas de telecomunicações, os recursos de satélites, 

fibra ótica e linhas específicas de comutação de dados, entre outros. 

A possibilidade das pessoas e empresas poderem se comunicar e 

interagir através da rede mundial de computadores é uma das grandes 

mudanças na estrutura em nossa sociedade, onde cada vez mais, a 

informação digitalizada, passa a ocupar um papel central em nossas 

interações sociais e em nosso dia a dia. Uma empresa que não 

compreende, se adapta, e usa essas mudanças a seu favor, corre o risco 

de ser eliminada do mercado. 

De acordo com SILVA (2001), a rede de comunicação de dados 

consiste em um conjunto de componentes de hardware e software, 

interligados de forma a oferecer interação entre os sistemas cliente e 

servidor. As redes de computadores, as quais são formadas pela 

interconexão entre os computadores de um sistema computacional, 

estabelecem um caminho físico para que os processos cliente e servidor 

se comuniquem. 

Para as empresas o acesso à informação tornou-se vital, e nesse 

contexto, as redes de computadores aparecem desempenhando um papel 

fundamental. As redes deixam de ser apenas conectoras de 

computadores para se tornar o elo de ligação entre várias pessoas, as 

quais podem acessar praticamente tudo o que há disponível no mundo.  

Além das redes de computadores, os sistemas cliente-servidor 

também desempenham papel fundamental enquanto sistema de 

telecomunicação nas empresas. Para CARVALHO (1998) a arquitetura 

cliente – servidor tem sido adotada com sucesso nos ambientes de rede 

de computadores, tendo os bancos de dados como servidores e micro-

computadores como clientes de informação. A maior aplicação para os 
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bancos de dados é o desenvolvimento de aplicações transacionais e 

gerenciais.  

O momento atual é considerado caracterizado das redes de 

computadores, conectando computadores e pessoas. A Internet, como a 

“rede das redes”, talvez seja a mais visível prova das grandes vantagens 

das redes de computadores, um novo e decisivo impulso para sua 

presença cada vez maior nas empresas. Tecnicamente, elas possibilitam 

às pessoas compartilharem e acessarem simultaneamente dispositivos 

diversos, conservando toda a liberdade de manter o computador pessoal 

como janela de acesso a esses recursos.  

A Internet possibilita de forma ágil a troca de informações e decisões 

entre funcionários e dirigentes de uma empresa, entre si e também, com 

seus fornecedores, revendedores e clientes. Nessa nova cultura digital, 

fatores como a distância e tempo tendem a ser cada vez menos 

relevantes, pois quanto menores esses fatores, melhor é o desempenho e 

conseqüentemente os resultados da empresa. Já a Intranet, é uma rede 

privada que utiliza os recursos da Internet para comunicar de forma barata 

e prática, empresas de um mesmo grupo bem como seus clientes e 

fornecedores. As informações que nela circulam são restritas ao grupo e, 

portanto, contam com recursos especiais de segurança.  

FELIPINI (2002) diz que através da Internet pode-se buscar novos 

clientes e conhecê-los melhor, antecipando suas necessidades e 

personalizando o seu atendimento. Enfim, pode-se gerar muito mais valor 

para o cliente de forma mais fácil e econômica, o que, inclusive, é 

extremamente saudável na medida em que possibilita às pequenas 

empresas uma disputa mais equilibrada pelo mercado. 

Todas as aplicações da Internet são importantes e ajudam as 

empresas a otimizar o seu negócio, ou seja, a comprar melhor, a se 

relacionar melhor, a divulgar melhor a sua marca e seus produtos.  
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2.2 Componentes de Comunicação da T.I. 

Os componentes de comunicação auxiliam os usuários em suas 

atividades diárias, de maneira a interagir com todos os recursos dispostos 

em sua máquina, que podem ser visualizados sob diversas perspectivas, 

incluindo a sua visão, missão, estratégia, objetivos, medidas e iniciativas.  

Estes componentes têm como objetivo melhorar a relação homem x 

máquina. Com estes recursos a maneira de desenvolver as atividades 

diárias ficou mais simples e interativa, buscando a perfeição entre as duas 

partes. 

O componente de comunicação fornece uma maneira de informar 

uma estratégia para o restante da organização. É através dessa 

estratégia que o usuário irá desenvolver todos os seus objetivos e 

interagir com toda a organização. 

2.3  Meios de Comunicação 

Os meios de comunicação estão relacionados com a ligação física 

da rede, permitindo a comunicação entre os micros e, é feita através de 

cabos do tipo par trançado, fibras óticas e outros. 

As redes de computadores são duas ou mais máquinas ligadas entre 

si através de enlaces físicos (meios de transmissão) e de um conjunto de 

regras com a finalidade de organizar a comunicação (protocolos). Essas 

redes têm como finalidade facilitar a troca de informações e o 

compartilhamento de recursos entre os vários dispositivos que estão 

interconectados entre si. Esse é um grande avanço na tecnologia em 

grandes empresas, pois através destas ligações conseguiu-se um grande 

desempenho de tempo em busca de informações distribuídas. VELLOSO 

(1994) 
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Através dessas ligações a troca de informações e o 

compartilhamento dos recursos, é que a empresa consegue um bom 

desempenho de suas atividades utilizando-se de recursos distribuídos. 

2.4  Gestão de Dados e Informações 

Com o crescente progresso tecnológico e científico as sociedades 

contemporâneas têm se transformado em sociedades da informação ou 

do conhecimento fazendo com que as organizações busquem decisões 

mais rápidas e eficientes. 

As organizações estão cercadas de dados e informações que nem 

sempre estão disponíveis na forma apropriada ou no momento apropriado 

para a sua utilização. Com isso dificulta a tomada de decisões e as 

possíveis soluções estratégicas, pois é preciso que todos os usuários 

tenham uma visão clara e transparente das informações organizacionais 

através de mecanismos que possibilitem um melhor processamento dos 

dados. 

De acordo com os conceitos de ZANATTA (2002) o dado nada mais 

é que uma coleção de fatos desorganizados que ainda não foram 

transformados em informação. Representa fatos brutos no qual as 

conclusões podem ser desenhadas. Estes fatos devem descrever 

pessoas, lugares, coisas, idéias, processos e eventos. Agora Informação 

é o gerador do conhecimento adquirido do processamento do dado. A 

informação freqüentemente leva à ação. A questão final é a obtenção de 

informações relevantes para tomar decisões a partir de dados de 

diferentes fontes. 

O uso apropriado da tecnologia promove o diferencial estratégico, 

pois possibilita que a informação seja interpretada e utilizada de forma 

eficaz tendo o gerenciamento e uso efetivo da informação processada 
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pela tecnologia. 

Computadores armazenam dados em arquivos. Esses arquivos são 

organizados de acordo com alguma estrutura bem definida para a 

informação. O objetivo dos sistemas gerenciadores de bancos de dados é 

facilitar a criação de estruturas de dados e as rotinas de armazenamento 

e recuperação de dados. 

Nas organizações os dados devem estar ao mesmo tempo 

integrados e partilhados, ou seja, deve haver uma unificação dos dados 

para que sejam centralizados e assim não haja redundância dos mesmos 

ou tenha o menor possível. Por outro lado, devem ser partilhados para 

que se tenha um acesso concorrente à mesma informação. 

A quantidade de informações e dados nas empresas tem crescido de 

forma exagerada, criando uma grande dificuldade para que os 

profissionais consigam absorver todo esse conteúdo disponível. Há a 

necessidade de se filtrar às informações de forma adequada, para que 

somente aquelas realmente relevantes ao modelo de negócio das 

empresas sejam utilizadas. 

Uma das formas de organização da informação passa pela criação 

de bases de dados, suas aplicações e de implementação de sistemas de 

gestão de bases de dados. As bases de dados interativas em sistemas de 

informação baseadas na Web apresentam-se como um componente 

crítico do sucesso dos sistemas e eventualmente das organizações suas 

proprietárias, por constituírem uma ferramenta de suporte à tomada de 

decisão.  

2.5  Aplicações das Tecnologias de Informação 

A tecnologia da Informação vem através dos tempos assumindo um 

papel cada vez mais significativo nas grandes organizações. Com 
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bastante habilidade, competência e tecnologia as grandes corporações 

vem oferecendo um alto índice de benefícios aos seus clientes com 

produtos competitivos e envolventes. Em um mercado globalizado e 

competitivo o mau uso destas tecnologias representa uma ameaça à 

sobrevivência destas organizações.(MARTIN, 1991) 

Sua aplicação pode ser estabelecida para incentivar a produtividade 

e criatividade pessoal ou para manter as estruturas existentes. Sobretudo 

o grande diferencial da tecnologia da informação é a alta valorização do 

ativo intelectual das organizações. O principal benefício que esta 

tecnologia traz para as organizações é a sua capacidade de melhorar a 

qualidade e a disponibilidade de informações e conhecimentos 

importantes para a empresa, seus clientes e fornecedores. 

Pode-se descrever algumas das razões a que se levou ao grande 

uso da tecnologia da informação (METIS, 2003): 

• Redução de custos diretos e indiretos; 

• Melhoria na delegação de poderes (equipes multidisciplinares); 

• Maior distribuição e acesso à informação; 

• Obtenção de economia na produção; 

• Processos mais claros e flexíveis; 

• Tomada de Decisão em tempo hábil 

• Aumento da qualidade de produtos e serviços; 

• Utilização de recursos globais localmente; 

• Aumento da Competitividade. 

Nesta onda de globalização em que atravessa o mundo, o sucesso 

das grandes corporações passou a depender de sua capacidade de 

inovar as áreas de produtos, serviços e processos. Neste contexto, a 

tecnologia da informação assume papel de suma importância, permitindo 

às organizações modificarem-se rapidamente e levarem essas inovações 
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para o mercado. A necessidade de se trabalhar em um ambiente dinâmico 

faz com que as corporações concentrem-se em adquirir excelência 

operacional, o que exige, entre outros requisitos a disponibilidade de 

sistemas de informação integrados, confiáveis e de alta velocidade, a fim 

de obter maior eficiência e controle operacional. 

2.6  Conclusão 

Entre as características abordadas é importante ressaltar que hoje 

existem inúmeros tipos de máquinas e componentes, dentre os quais, 

caberá ao profissional de T.I., através de um bom estudo e avaliação da 

maneira de se utilizar e explorar, verificar o que é realmente necessário 

para as funções e tarefas do dia a dia serem realizadas com agilidade. 

Dentro do universo de aplicação da tecnologia da informação deve-

se avaliar todas as necessidades dos usuários, bem como a utilização de 

todos os recursos disponíveis no momento, para que problemas futuros 

sejam resolvidos dentro da análise de requisitos. Através dessa análise, 

com base no potencial tecnológico da empresa, a reutilização das 

tecnologias já adquiridas ao longo dos anos poderá contribuir muito com o 

sucesso do novo projeto. 

Entende-se então que a tecnologia da informação é muito importante 

tanto em um contexto empresarial, quanto para uso doméstico ou 

pessoal. Os conceitos relacionados neste capítulo serão abordados no 

decorrer desse trabalho e vão ser colocados em prática no estudo de 

caso que pode ser verificado no capítulo 4. 
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3 REALIDADE DAS EMPRESAS 

Hoje é extremamente importante ressaltar a realidade econômica do 

mercado e as condições financeiras em que a maioria das empresas se 

encontram. A visão generalizada das empresas, em estar participando do 

mercado sempre dotada de tecnologias de ponta, na busca de soluções 

para seus problemas empresariais, é uma visão muitas vezes equivocada. 

Em um cenário de capacidade de investimentos reduzida, de 

exigências de produtividade, qualidade e eficiência cada vez maiores 

diante da competição cada vez mais acirrada e globalizada, é 

indispensável avaliar nas empresas entre outros fatores, a competência 

da gestão empresarial em todos os níveis, a disponibilidade de recursos 

inclusive tecnológicos, as reais necessidades de adequação e melhoria 

de seus processos, para se obter a eficácia empresarial, objetivo maior de 

toda instituição organizacional. 

3.1 Recursos de TI versus Gestão Empresarial 

Segundo DREYFUSS, (2002) os recursos estratégicos de algumas 

organizações não estão sendo trabalhados em conjunto. Tem-se dado 

muita atenção a tecnologia de informação (TI) e como inová-la, porém o 

verdadeiro objetivo da estratégia de medir resultados está na gestão dos 

controladores das corporações. 

Através da busca do conhecimento obtido pela aplicação efetiva da 

informação útil e oportuna, os gestores das organizações podem 
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contribuir nas empresas em qualidade, objetivo de trabalho e resultados. 

Os gestores podem identificar o real problema e conduzir a uma solução 

que satisfaça as necessidades da corporação, dentro das disponibilidades 

da mesma. 

Um ótimo exemplo disso foi confirmado por STRASSMANN, (1997). 

Em uma pesquisa, onde foram coletadas informações em 539 empresas 

dos Estados Unidos, Canadá e Europa em 1994, um ano em que o 

mundo estava atravessando um ótimo cenário financeiro o que viabilizou 

a pesquisa, sem que fatores externos prejudicassem os resultados da 

análise.  

Com o padrão de dispersão obtido no gráfico da figura 3.1, de sua 

pesquisa, não contestando a idéia de que os computadores trazem 

contribuições determinantes à eficiência, vantagem competitiva e criação 

de valor pelas empresas, Strassmann arrasa a fábula, de alguns 

administradores de que quem investe alto em TI obtém fundamentalmente 

uma melhor atuação no cenário econômico financeiro. 

 

 

Figura 3.1 Retorno Obtido em função dos gastos com TI. 
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“As melhores tecnologias de computação ainda acrescentam custos 

desnecessários a empresas mal administradas e a não ser que venhamos 

a ter negócios completamente automatizados e gerenciados por robôs, a 

relação entre a informatização e a lucratividade continuará a apresentar-

se como um gráfico de dispersão randômica em que as empresas que 

mais investem em tecnologia da informação podem aparecer em qualquer 

dos extremos do eixo que representa o retorno dos 

investimentos”.(Graeml apud STRASSMANN, 1997) 

Segundo (Graeml apud STRASSMANN, 1997) “Strassmann utilizou 

também outros medidores da lucratividade, como o retorno sobre o ativo, 

o retorno sobre o investimento líquido e o valor econômico agregado 

dividido pelo lucro liquido, e também não verificou qualquer correlação 

entre a intensidade de investimentos em TI e o retorno obtido pela 

empresa”. 

Segundo Graeml (1997) “Não adianta investir na evolução de TI sem 

prover as mudanças organizacionais que ela estimula e de que ela 

precisa”. 

Fica claro que a qualidade de um projeto não depende da tecnologia 

que estará sendo adotada na maioria dos casos, mas da eficácia 

administrativa da corporação. Pois na maioria das vezes as decisões são 

tomadas baseadas na intuição, sem levar em consideração a real 

necessidade do projeto. 

Diante dos fatos levantados com a pesquisa e outros fatores que 

foram colocados em destaque junto desta, concluiu-se que a capacidade 

gerencial permanece como o segredo para o conquista dos investimentos 

em tecnologias da informação e, que o sucesso das empresas independe 

do quanto se investe em TI, mas sim na maneira em que a gestão 

empresarial analisa as suas necessidades operacionais e gerenciais para 

o desenvolvimento das atividades. 
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3.2 Reutilizando Recursos Tecnológicos 

A dificuldade de captar recursos e investimentos assombra a maioria 

das empresas, independente de seu porte ou ramo de atuação. Por isso, 

antes de provar para um investidor que ela merece o recurso, ela tem que 

acreditar e buscar dentro de si mesma a experiência e os recursos 

necessários para começar a se sobressair no mercado, e aí sim 

conquistar os grandes investidores e a grande massa de capital. 

Não é de agora, que as pequenas empresas estão aí, ganhando boa 

parte do mercado, com suas idéias de fazer muito com pouco, e as 

grandes empresas com falta de recursos financeiros estão perdendo 

competitividade e parte de seu mercado. Isto se verifica muitas vezes pela 

inexperiência das empresas que acham quase sempre que investir na 

tecnologia da moda é garantia de sucesso. 

É importante avaliar o canal de investimento em TI verificando, se 

ele está sendo feito corretamente, ou se as empresas estão aplicando 

uma política de controle de custos deficiente. Segundo BETTIS (2003), a 

maneira pela qual as empresas avaliam seu potencial de investimento e 

serviços é que está errada.  

Com a centralização de seus servidores e controle dos 

equipamentos que está na mão dos funcionários é possível baixar custos. 

Na maioria das vezes, em que um profissional de TI avalia todo o 

potencial de tecnologia da empresa, ele sempre vai conseguir ganhar em 

custos de projetos, e conseqüentemente viabilizá-lo mais rápido, com 

alternativas e recursos, que a empresa já dispõem e que hora estão 

ociosos. 

Em muitos casos, os recursos que a empresa dispõem são 

suficientes para desenvolver as atividades propostas, atendendo as 
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necessidades e cumprindo as tarefas com qualidade e eficiência, mesmo 

que essa empresa necessite de utilizar um pouco mais de esforço 

humano. 

Nota-se em diversas organizações e segmentos, uma desordenada 

busca do novo, sem uma prévia avaliação ou análise de sua real 

necessidade, no que diz respeito ao trabalho a ser desenvolvido.  

Saber escolher e saber usar os recursos tecnológicos constitui o 

processo decisório destinado à introdução planejada de novas 

tecnologias. 

Um ótimo exemplo disso foi confirmado por (MOURA, 2002 b) em 

um de seus artigos. “Ameaçados de extinção durante o auge da 

arquitetura cliente-servidor, os profissionais de mainframe se mantém 

firmes no mercado das grandes empresas”. 

Com base neste artigo, pode-se entender que com uma boa 

criatividade, equipamentos ultrapassados e profissionais capacitados, as 

empresas não precisam sempre estar investindo em tecnologia, pois com 

as tecnologias antigas várias empresas estão criando oportunidades de 

desenvolver excelentes produtos e serviços, e ainda dominando o 

mercado em suas áreas de atuação. 

Neste cenário cada dia mais competitivo, o grande desafio é 

gerenciar bem seu parque tecnológico. É muito importante que a empresa 

possua qualidade em seus serviços e em suas operações e invista neles, 

reutilizando a tecnologia a qual muitas vezes considera obsoleta. 

A reutilização de equipamentos é realidade em algumas empresas, 

evidenciando cada vez mais um futuro promissor para aquelas empresas 

que a colocam em prática. Diante deste contexto analisado, algumas 



 

 
21

empresas poderão destacar-se perante esse mercado cada vez mais 

competitivo. 

3.3 A Necessidade de se Reutilizar para Justificar os Investimentos 

em TI 

Em períodos de grandes mudanças, muitas decisões são tomadas 

com base em paradigmas superados. O impacto disso é importante 

principalmente no caso de decisões sobre tecnologia. A tecnologia está 

associada a grandes investimentos, entre as opções disponíveis surgem 

soluções tradicionais e que envolve conhecimentos recentes, que nem 

sempre estão sedimentados e dentro dos padrões de entidades 

normalizadoras. 

Investir em soluções tradicionais pode prender a empresa aos 

conceitos que já existiam por trás delas, que permitem a compreensão e 

convivência de uma realidade momentânea, embora possa não 

corresponder ao contexto de negócios que a empresa está inserida. 

Entretanto o investimento em tecnologias emergentes propõe atitudes 

ousadas, mas que não é uma opção conservadora, porém desfruta de 

seus próprios ricos. 

O grau de conservadorismo / ousadia adotado nas decisões de 

investimento, principalmente investimento em TI, não apresenta uma 

recomendação específica que possa satisfazer a todos. Contudo, isso 

depende do risco de cada tomador de decisões. No entanto, é possível 

prever os impactos das decisões para empresa, configurando cenários 

otimista, realista e pessimista para que as decisões sejam orientadas e os 

ricos exagerados evitados, não comprometendo a sobrevivência da 

empresa. 
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Embora exista uma metodologia tradicional, envolvendo indicadores 

financeiros para a tomada de decisões em investimento, esta encontra-se 

comprometida com idéias não compatíveis com a realidade dos 

investimentos em TI. Por mais que os financistas afirmem que o objetivo 

fundamental é melhorar os números dos demonstrativos financeiros 

futuros, é inegável que grande parte dos objetivos intermediários, 

relacionados à satisfação dos empregados, parceiros e clientes, não são 

medidos facilmente por métodos financeiros tradicionais. 

Assim, é importante analisar novos métodos que auxiliem as 

empresas na tomada de decisões adequadas a um novo ambiente de 

negócios, onde o aspecto financeiro continua importante, mas novos 

fatores mais ligados à estratégia competitiva de longo prazo passam a ter 

maior relevância. 

3.4  O Impacto da Tecnologia Frente aos Recursos Humanos 

A implementação de mudanças é um processo dinâmico e necessita 

que seus condutores tenham preocupação com a capacidade e 

organização que as pessoas tem de avançar.  

É recomendado que o gestor da mudança seja um facilitador e não 

um controlador, para que as pessoas que estão realizando o trabalho 

possam ser as mesmas que vão implementá-lo, gerando 

comprometimento, que é a chave para minimizar a resistência.  

Um dos mais temidos impactos da utilização da tecnologia nas 

empresas é o da substituição da mão-de-obra, visando redução de custos 

produtivos por meio da automação de linhas de produção. Isso leva à 

demissão de mão-de-obra pouco qualificada, que terá grande dificuldade 

de reinserção no mercado. Todavia, para as empresas se manterem 

competitivas e continuarem sobrevivendo no mercado globalizado, elas 

são obrigadas a rever seus processos, diminuindo-os ao máximo, com a 
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finalidade de não sobrar espaço para preocupações sociais mais 

abrangentes. 

As empresas que conseguirem estimular em seus quadros a 

capacidade criativa, vão ter enorme destaque frente ao mercado 

competitivo. Tudo o que se exigiu das pessoas, ao longo de gerações de 

trabalhadores, foram os músculos e, raramente o cérebro. Agora poucos 

estão devidamente preparados para usá-lo. 

As empresas estão tendo que mudar suas estrutura e cultura 

organizacional para se adaptarem a nova realidade. A hierarquia militar 

vai ter que ceder lugar a estruturas mais flexíveis. As pessoas não serão 

mais valorizadas pelo cargo que ocupam, mas por suas habilidades e 

competências individuais e de trabalho em equipe. 

3.5 O Número Crescente de Lixo da Informática 

Em muitos países, principalmente nos grandes, não se tem controle 

do que poderia ser reutilizado em equipamentos que estão caindo em 

desuso. O fato é que o número de sucata que é depositada em grandes 

depósitos de lixo é cada vez maior. Algumas comissões estão sendo 

formadas para avaliar toda está montanha de tecnologia que está sendo 

descartada sem controle nenhum, visando torná-los reutilizável no todo ou 

em partes de seus componentes, e, assim diminuir sensivelmente esta 

fabulosa sucata (O’MEARA 2002). 

Fatos como estes precisam ser levados em consideração para que o 

meio ambiente não acabe sendo prejudicado com todo esse lixo 

tecnológico. O mundo da tecnologia está muito preocupado com a 

inovação, porém se esquece de que ele próprio está fazendo com que 

seus produtos caem no desuso muito rápido. 
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Varias soluções podem colaborar para a realocação desses 

equipamentos, que estão sendo trocados por outros com tecnologia mais 

avançada. Equipamentos como impressoras matriciais, monitores de 14 

polegadas e até mesmo CPU’s, tem como ser reutilizadas em algum 

segmento da própria empresa sem que a ela precise investir na aquisição 

de uma nova tecnologia. Caso não seja possível reutilizar algum desses 

equipamentos, ele pode ser negociado com outra empresa que necessite 

de uma tecnologia, que não seja de ultima geração. 

Hoje quando uma nova empresa está sendo criada ou estabelecida 

no mercado, dependendo do seu perfil o investimento em tecnologia de 

ponta não é necessário, para se ter um bom produto ou serviço de 

qualidade. Várias máquinas e periféricos, alguns dados como 

ultrapassados, são fortes aliados, para a validação de um novo projeto, 

contribuindo com desempenho das atividades propostas e atendendo a 

necessidade do mesmo. 

Quando uma empresa estabelece um controle de todos seus 

equipamentos, que está em seu parque tecnológico ela tem como 

elaborar soluções criativas e alcançar o sucesso no mundo da tecnologia, 

pois é de visões empreendedoras que o mercado atual está precisando.  

O mundo da inovação está a cada dia vislumbrando novos recursos, 

porém ele não está considerando que o pequeno e médio empresário não 

consegue acompanhar está evolução tão rápida. Com todos estes novos 

periféricos e recursos cada dia mais potente a grande pergunta que o 

empresário tem que se fazer é: “Vale a pena investir todo ano em novas 

tecnologias se a que ele dispõe está lhe atendendo?” 

3.6 Conclusão 

Diante do levantamento de como anda a vida tecnológica em uma  
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empresa, faz-se necessário à apresentação dessas informações, para 

que a análise de viabilidade do projeto e todo o potencial de informação 

tecnológica da empresa seja um aliado de peso, para aprovação do 

projeto. 

A análise de requisitos é importante para unir, qualificar e 

demonstrar a melhor maneira de se estar utilizando componentes em 

diversas aplicações, desde as mais simples nos computadores pessoais, 

até as coorporativas e complexas. 

A necessidade de se investir em novas tecnologias pode ser bem 

melhor avaliada, quando este estudo do andamento da qualidade 

tecnológica da empresa, for apresentado diante do órgão gestor da 

mesma. Através deste estudo de viabilidade do negócio a ser 

desenvolvido, é que as empresas possuirão a oportunidade de reduzir 

custos e redimensionar seus investimentos. 

A grande vantagem que se pode obter com a reutilização de 

recursos que hora são dados como obsoletos é, aplica-los em novos 

projetos vislumbrando com isto a melhor aplicabilidade de seus recursos 

financeiros em outras atividades mais importantes  

O mundo da reutilização é muito grande, se levarmos em 

consideração que com o mínimo que uma empresa tem ela poderá chegar 

a excelência em serviços, produtos e satisfação de seus clientes. 

No estudo de caso, no próximo capítulo, será apresentado algumas 

soluções criativas e algumas que hora a empresa teve que adotar por não 

dispor de recursos financeiros para agregar uma nova tecnologia. 
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4 ESTUDO DE CASO 

O objetivo do presente estudo de caso é mostrar que, embora em 

situações muitas vezes difíceis de sobrevivência e até capitação de 

recursos para investimentos em tecnologia de informações, a maioria das 

empresas, mesmo interpretando que para se obter a qualidade 

necessária para seus produtos e serviços, necessariamente precisa 

contar com tecnologia de ponta, muitas vezes consegue satisfazer as 

suas necessidades de informações e apoio avaliando e reutilizando 

recursos de seu próprio parque tecnológico, recursos esses que se 

encontravam em total situação de  abandono. 

Este estudo pretende apenas apresentar, baseado nas conclusões 

de Paul Strassmann em sua pesquisa executada em varias empresas 

espalhadas pelo mundo, que uma efetiva gestão dos recursos de 

tecnologia de informações, muitas vezes contemplando a reutilização de 

recursos abandonados, é bastante suficiente e pouco onerosa para que 

uma empresa consiga satisfatoriamente obter a real satisfação de suas 

necessidades operacionais internas e externas. O que realmente 

interessa não é o tipo de tecnologia adotada ou usada, mas sim a 

maneira como se usa essa tecnologia para atender suas necessidades. 

4.1 Histórico da Empresa 

A empresa analisada foi fundada em 1953 e está localizada na 

cidade de Uberlândia – Minas Gerais, com nome de CTBC Companhia de 
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Telecomunicações do Brasil Central. Ela pertence a um dos grupos 

empresariais brasileiros mais competitivos que atuam nos setores de 

telecomunicações, agroalimentar, serviços e entretenimento e visa 

atender a crescente demanda pelos serviços de Telecomunicações, 

antecipando as mudanças no mercado ao que se refere às expectativas 

dos clientes e representa grande desenvolvimento para a região. 

A CTBC busca atender às exigências e especificações do mercado 

comparando-se com as melhores empresas de Telecomunicações do 

mundo. É disponibilizada aos seus clientes uma abrangente estrutura 

corporativa que é necessária para a devida operacionalização de todos os 

seus serviços e processos. 

Essa empresa em especial desenvolve continuamente negócios 

inovadores e investe na excelência de serviços contribuindo para o 

desenvolvimento do País. É uma das mais avançadas empresas de 

Telecomunicações da América Latina e oferece uma variedade de 

serviços e soluções voltadas para qualquer pessoa e também para 

empresas de pequeno, médio e grande porte. 

A partir da vantagem oferecida pelo interior do Brasil, em termos de 

abundância de recursos e qualidade de vida, essa empresa realizou 

grandes investimentos em infra-estrutura, tecnologia e talentos humanos 

para prover soluções inteligentes em Telecomunicações. 

Ao utilizar os produtos e serviços de Telecomunicações da CTBC, o 

cliente CTBC, estará sendo atendido com total qualidade e atenção.em 

relação ao serviço contratado perante a empresa.  

O papel da empresa é disponibilizar recursos em telecomunicações, 

oferecendo um atendimento de alto nível e agregando valor ao mesmo, 

tanto no que se refere a produtos e serviços, quanto sobre os aspectos de 
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tecnologia, infra-estrutura e gestão de processos, sendo que o mais 

importante é garantir a satisfação dos clientes.  

4.2 Principais Serviços Oferecidos pela Empresa 

A empresa oferece produtos e serviços para atender à sua 

necessidade. Seja qual for a necessidade de sua empresa, atende com 

uma solução flexível e personalizada. Entre seus serviços e produtos, 

pode-se destacar: 

• Serviço de Telefonia Fixa: Onde seus Clientes poderá contar com 

uma linha fixa de telefone contando ainda com os serviços 

especiais  que possibilitam que você atenda duas chamadas ao 

mesmo tempo com o máximo de sigilo; direcione ligações 

importantes para outro telefone; reconheça antecipadamente uma 

chamada antes de atendê-la e receba recados quando o telefone 

não for atendido ou estiver ocupado. Tudo isso em sintonia com o 

que existe de mais avançado em telecomunicações. 

• Telefonia Móvel: Com essa tecnologia o cliente CTBC poderá 

contar com o que existe de mais moderno em tecnologia móvel e 

planos mais econômicos. A CTBC oferece aparelhos leves, com 

design avançado e com tarifas acessíveis. 

• Internet em Banda Larga: Esse serviço permite que você usufrua 

das facilidades da Internet, com toda comodidade que o cliente 

CTBC merece, e ainda a Internet, em banda larga, um poderoso 

canal de comunicação, é hoje fonte de inúmeras e novas 

oportunidades para qualquer empresa. Para quem não pode perder 

tempo, a CTBC disponibiliza os serviços de Internet para sua 

empresa abrir novas oportunidades 
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•  Comunicação de Dados: A empresa disponibiliza as ferramentas 

e os profissionais necessários para que o cliente CTBC apareça 

muito mais competitivo no mercado com maior rapidez na 

comunicação e segurança das informações. Por isso a CTBC 

transmite qualquer volume de informações através de redes de 

fibras ópticas de longa distância (backbone) e acesso 

metropolitano com a mais alta tecnologia disponível. Se a sua 

empresa precisa conectar vários pontos para transmissão de dados 

em alta velocidade, com segurança, sem congestionamento, a 

CTBC tem a solução. 

• Data Center: A CTBC coloca à sua disposição uma infra-estrutura 

sólida e consistente, capaz de integrar soluções complexas de 

hardware, software e telecomunicações. O Data Center CTBC é a 

melhor solução para hospedagem, gerenciamento e 

armazenamento de dados de sua empresa, através de VPN Data 

Center, Hosting, Backup, Espelhamento Remoto, Storage, qualquer 

cliente poderá contar com o que existe de mais seguro em 

tecnologia. 

• Tv a Cabo: A TV a Cabo CTBC oferece canais variados, 

com informação e cultura 24 horas por dia.  Muito mais variedade e 

riqueza de conteúdo, alta qualidade de som e imagem. Através da 

CTBC você está sempre ligado no melhor da programação 

nacional e internacional, tudo dividido em pacotes de programação 

especiais para o seu entretenimento. Através das soluções de TV a 

Cabo da CTBC, a sua empresa coloca à disposição dos seus 

clientes uma variedade de canais que são um convite ao 

entretenimento de primeira qualidade, trazendo com isso a 

satisfação e conforto para seus clientes. 

• Equipamentos e Cartões:  A CTBC procura atender a todos seus 
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clientes com o que existe de mais moderno em tecnologia para em 

telefonia fixa e móvel, e, também em cartões indutivos de recarga 

automática bem como em equipamentos de transmissão. Essas 

soluções se dão através de contratos com varias empresas 

fornecedora de tecnologia para que a CTBC forneça ao seu cliente 

excelência em produtos e serviços.  

4.3 Parque Tecnológico da Empresa 

A CTBC está instalada em um prédio que detém recursos 

tecnológicos de ponta, que visam disponibilizar os meios mais modernos 

para sua operação. Soma-se a isso, a preocupação com a qualidade do 

ambiente de trabalho e com a ergonometria de suas instalações. Com sua 

operação ininterrupta, a CTBC oferece segurança aos clientes, que 

sabem que podem contar com a eficiência da empresa 24 horas por dia, 

sete dias da semana. 

Os números abaixo posicionam a empresa analisada como uma das 

maiores provedoras de soluções de Telecomunicações da América Latina: 

• Mais de 2000 mil empregos diretos e indiretos; 

• Atividades 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

• Mais de 100 milhões de reais em investimentos; 

Além de alguns diferenciais como sua infra-estrutura e seus talentos 

humanos, o ambiente operacional é inigualável. 

A CTBC dispõe de sistemas de segurança e contingência em: 

energia elétrica, refrigeração (ar condicionado), conexões locais e 

conexões de longa distância, manutenção preventiva e corretiva; 

garantindo o funcionamento ininterrupto de suas instalações. 
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A empresa conta também com um controle patrimonial de hardware 

(CPUs, roteadores, switches, etc) e softwares (coorporativos, legados à 

clientes, etc) que atende todos os seus funcionários na empresa. 

4.4 Características e Necessidades Tecnológicas  

Foi feita uma análise das tecnologias que são utilizadas na empresa 

e posteriormente a análise de como estas tecnologias estão sendo 

utilizadas. Essa avaliação foi realizada através de entrevistas com 

responsáveis pela área de Financeira e pelo controle patrimonial da 

empresa. Através de levantamento dos recursos tecnológicos que a 

mesma utiliza. Na entrevista foram levantadas algumas características e 

necessidades tecnológicas analisadas no capítulo anterior e que serão 

descritos nos parágrafos abaixo. 

A necessidade de investimentos em TI nessa organização é 

analisada de acordo com a necessidade dos projetos elaborados, ou seja, 

primeiramente à empresa busca soluções tecnológicas internamente para 

depois se for o caso buscar recursos externos. 

Diante dos recursos computacionais disponíveis na empresa, foram 

levantados alguns questionamentos quanto à qualidade e desempenho de 

suas atividades. Segundo a administração da empresa, a utilização de 

tais recursos se faz necessária diante da concorrência que hoje afeta a 

todas as empresas do ramo direta ou indiretamente na manutenção dos 

atuais e na busca de novos clientes.  

4.5  Reutilização de Recursos Tecnológicos 

A empresa hoje reutiliza e realoca alguns equipamentos de seu 

parque tecnológico, um bom exemplo pode ser verificado através de um 

projeto que foi elaborado dentro de uma das diversas áreas da empresa. 
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Através de uma necessidade que surgiu diante de uma 

reestruturação que a área de distribuição de suprimentos da empresa 

necessitava, foi elaborado um projeto para avaliar os custos de 

implantação de novos recursos tecnológicos para atender a área. 

4.6  Elaboração do Projeto pela Área de TI 

Através da elaboração do layout das estações de trabalho, que 

estariam sendo contemplados neste projeto, foram mencionados os 

seguintes itens: 

• Instalação de 12 (Doze) computadores Pentium IV e 2.4 Ghz. 

• Instalação de 6 (Seis) impressoras matriciais. 

• Instalação de 2 (Duas) impressoras jato de tinta 

• Instalação de 1 (Uma) impressora  Laser 

• Reestruturação de toda sua rede interna, parte física. 

Por ser considerada uma área de muitas atividades, visando a 

produtividade e o bom desempenho de toda equipe, a solução 

apresentada pela área de TI da empresa  baseando-se em valores de 

mercado atual, o projeto foi orçado em R$60.000,00 (Sessenta mil Reais). 

Diante da solução apresentada pela equipe de TI para a 

reestruturação da área, a coordenação financeira, argumentou, se esses 

recursos já estariam disponíveis dentro do parque tecnológico da 

empresa, pois o momento econômico em que a empresa estava 

atravessando, não era propício a novos investimentos em tecnologias. 

Com base na solicitação da gestão financeira a equipe de TI buscou 

analisar todos os recursos que poderia estar em desuso dentro dão 

parque tecnológico da empresa e que poderia atender a solicitação do 

projeto.  



 

 
33

Verificou-se que havia recursos tecnológicos disponíveis, que 

atenderiam as necessidades do projeto, porém com um pouco mais de 

esforço operacional. Através de um levantamento de quais desses 

equipamentos poderia ser agregado ao projeto, iniciou-se a busca em 

atender as especificações do projeto com os recursos que a empresa já 

dispunha em seu parque tecnológico. 

Diante dos recursos disponíveis, o projeto de reestruturação da área 

de suprimentos, passou a ter uma nova arquitetura em relação aos 

equipamentos a serem aplicados nessa área. Abaixo segue descritos os 

equipamentos que foram contemplados na reestruturação da área. 

• Instalação de 5 (Cinco) computadores Pentium III 750 Mhz. 

• Instalação de 7 (Sete) computadores Pentium II Celeron 600 Mhz. 

• Instalação de 6 (Seis) impressoras matriciais, recondicionadas 

Epson FX 2170 

• Instalação de 2 (Duas) impressoras jato de tinta 

• Instalação de 1 (Uma) impressora  Laser 

• Reestruturação de toda sua rede interna, parte física 

Com essa nova proposta utilizando recursos próprios dentro da 

empresa, o projeto foi orçado em R$15.000,00 (Quinze mil Reais), 

contemplando a utilização de recursos que estavam ociosos dentro de 

seu parque tecnológico. Houve-se uma redução de 75% (Setenta e cinco 

por cento), no valor orçado pelo projeto inicial.   

O gráfico mostrado na figura 4.1 apresenta o valor que a empresa 

conseguiu ganhar em investimentos com a utilização de recursos ociosos. 
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Figura 4.1: Investimentos em TI 

Através dessa nova proposta a coordenação financeira aprovou o 

investimento, diante da necessidade de atender a reestruturação que o 

projeto contemplava e com isso melhorar a performance de trabalho da 

área de distribuição de suprimentos. 

4.7 Conclusão 

Através deste estudo verificou-se que nem sempre à a necessidade 

de utilizar a tecnologia de ponta para atender suas necessidades; antes 

de se buscar esta tecnologia deve-se analisar todo seu potencial 

tecnológico a fim de reutilizar alguma  tecnologia que hora pode estar 

ociosa. 

Muitos autores descrevem em seus estudos que cada vez mais se 

percebe a dependência tecnológica de grandes empresas, fazendo com 

que algumas instituições comecem a se questionar sobre as suas 

enormes demandas de TI, não tendo certeza se os benefícios obtidos 

compensam os investimentos realizados. 
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Com essa análise, a empresa pôde ter um conhecimento melhor de 

suas tecnologias quanto à utilização e uma melhor conscientização dos 

investimentos em TI, buscando explorar os seus recursos existentes antes 

de adotar uma nova tecnologia. Antes de tudo, a empresa tem uma visão 

clara que é preciso conhecer todo seu potencial tecnológico, pois dessa 

forma o risco de se ter grandes impactos com a TI diminuem 

consideravelmente. 

Diante de um cenário que a cada dia exige mais e mais destas 

corporações, a proposta que as empresas devem colocar em pratica é 

fazer o máximo com o mínimo.  Elas não só podem como devem reutilizar 

algum recurso antes de adquirir um novo. 
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5 CONCLUSÃO 

Nota-se uma preocupação crescente de se investir em TI pelas 

empresas. Porém o fator avaliação não está sendo levado em conta, pelo 

custo x beneficio que um novo recurso poderá trazer. Isto comprova cada 

vez mais a falta de conhecimento de nossas empresas na técnica de 

reutilização de recursos de TI. 

É aconselhável uma avaliação antes de investir em equipamentos, a 

empresa deverá avaliar o que realmente precisa, para assim comparar 

todos os pacotes oferecidos no mercado (custo/benefício) e, então, 

escolher aquelas tecnologias que estarão contribuindo com o bom 

desempenho de suas atividades. 

A grande maioria de nossas organizações acredita que, para 

competir no mercado de igual para igual, torna-se necessário aplicar nas 

novas tecnologias e estar com a empresa equipada com o que tem de 

mais moderno, “em tecnologia de ponta”. Com esta visão equivocada, 

muitas vezes sem uma análise, se existe ou não recursos financeiros 

disponíveis para estes investimentos, muitas empresas estão indo à 

falência. 

O conhecimento, a visão administrativa e a TI de uma empresa 

constituem fortes aliados ao sucesso, pois de posse destes requisitos é 

que a empresa tem condição de valorizar a evidência empírica antes de 

iniciar um projeto visando um novo recurso em tecnologia. 
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A Tecnologia da Informação aparece como um forte indicador de 

melhoria na performance e na produtividade organizacional, além de 

representar um importante papel na continuação de esforços das 

empresas para tornarem os seus processos mais ágeis e produtivos. 

Entretanto,  estudos comprovam que os altos investimentos realizados em 

TI, nem sempre trazem benefícios reais para as organizações. Ao mesmo 

tempo em que esses investimentos são vistos como um capacitador de 

eficiência e competitividade, porém esses investimentos significantes 

financeiramente podem apressar o declínio de uma organização, caso 

não utilizados de forma a melhorar sua performance organizacional. 

Uma empresa que detem a visão empírica sabe valorizar o 

profissional que ao logo de sua profissão aprendeu a conhecer os 

equipamentos de uso diário e assim opinar ou não pela sua substituição. 

Através do trabalho desenvolvido ficou claro que se houvesse uma 

política de responsabilidade por parte de nossas empresas, em estar 

reutilizando algum recurso que hora está ocioso, os investimentos em TI, 

conseqüentemente seriam melhor aplicados. 

Neste enfoque, o profissional de TI pode detectar com grande 

possibilidade de sucesso e desenvolver um projeto atendo à necessidade 

e ao poder de compra desta empresa. De posse de todos os recursos da 

empresa este profissional não só pode como deve reutilizar algum recurso 

que hora está parado dentro do parque de tecnológico da corporação. 

Toda corporação que dedicar tempo e interesse no projeto de 

reutilização de recursos tecnológicos e no conhecimento de seus 

processos, terá sem sombra de dúvida um presente e um futuro 

promissor. 

A continuidade desse trabalho serve de contribuição à instituição, à 

medida que outro aluno que queira desenvolver um projeto de monografia 
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poderá continuar a análise até então apresentada e assim poderá 

aprofundá-la adotando alguma das metodologias ou técnicas abordadas, 

analisando e mensurando de fato os possíveis ganhos em estar 

reutilizando alguns recursos que por hora, encontra-se ocioso dentro do 

parque tecnológico de qualquer empresa. 
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