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RESUMO 
 

As organizações cada vez mais estão buscando uma transição dos modelos 

clássicos para modelos baseados na informação e em redes. Com isso a 

Tecnologia da Informação, ou simplesmente TI, tornou-se um instrumento para 

obtenção de vantagem competitiva sendo também uma facilitadora na adaptação 

às mudanças do ambiente no intuito de fornecer possibilidades de permanente 

atualização e integração dos negócios. A complexidade desse contexto obriga as 

organizações a deixarem de tratar a TI como um problema tecnológico que precisa 

de soluções tecnológicas, e passem a administrá-la como uma oportunidade para 

responder aos constantes desafios impostos pelo mercado. O impacto das 

tendências em TI está no domínio dos negócios - perda de posição competitiva, 

surgimento de novos produtos ou serviços, e assim por diante. Dessa forma, o 

domínio da TI está rapidamente adquirindo um status de agente de 

desenvolvimento e definição de estratégias em diferentes níveis-coorporativos, de 

negócios e funcional. Primeiramente será conceituado o termo Tecnologia da 

Informação e abordado os componentes da TI e posteriormente será avaliados os 

impactos provocados pela TI e as metodologias que podem ser trabalhadas nas 

organizações. É preciso destacar que esse estudo é de extrema importância para 

que as empresas possam implantar tecnologias que atendam de fato as suas 

necessidades organizacionais buscando a lucratividade, a efetividade, a redução de 

seus custos, entre outros benefícios. O objetivo principal deste projeto de 

monografia é fazer uma análise dos impactos provocados pela utilização da TI 

bem como mostrar metodologias que promovem uma melhor aceitação de todo e 

qualquer tipo de sistema a fim de que haja o menor impacto possível em seu 

ambiente organizacional mostrando que não é só a Tecnologia da Informação a 

grande responsável pelo sucesso das empresas que estão no mercado promovendo 

assim uma melhor análise das verdadeiras necessidades da empresas.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

As organizações estão em processo de transição dos modelos clássicos 

para modelos baseados na informação e em redes. Com isso a Tecnologia da 

Informação ou simplesmente conhecida como TI tornou-se um instrumento para 

obtenção de vantagem competitiva sendo também uma facilitadora na adaptação 

às mudanças do ambiente no intuito de fornecer possibilidades de permanente 

atualização e integração dos negócios.  

A complexidade do contexto atual obriga que as organizações deixem de 

tratar a TI como um problema tecnológico que precisa de soluções tecnológicas, e 

passem a administrá-la como uma oportunidade para responder aos constantes 

desafios impostos pelo mercado. O domínio da TI está rapidamente adquirindo 

um status de agente de desenvolvimento e definição de estratégias em diferentes 

níveis-coorporativos, de negócios e funcional.  

Este projeto tem como finalidade abordar os conceitos de Tecnologia da 

Informação bem como seus componentes e algumas tecnologias, mostrar algumas 

metodologias e técnicas para avaliação dos impactos provocados pelo seu uso nas 

organizações e por fim analisar em uma empresa quais são os impactos que TI 

provoca em seu interior. 

O objetivo principal desta Monografia é obter um maior esclarecimento da 

grande importância da utilização dos sistemas e tecnologias nas organizações, a 

fim de que haja o menor impacto possível em seu ambiente organizacional, bem 

como mostrar que não é só a Tecnologia da Informação a grande responsável pelo 
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sucesso das empresas que estão no mercado promovendo assim uma melhor 

análise das verdadeiras necessidades da empresas.  

 

1.1 Estrutura do Projeto 
 

 No decorrer deste projeto, serão apresentados os conceitos de TI, 

Componentes da TI, metodologias que tratam os impactos provocados pela TI e 

por último a análise de alguns impactos provocados pela TI em uma empresa.  

           No capítulo II serão abordados os conceitos de Tecnologia da Informação, 

Componentes da TI e algumas tecnologias já adotadas em organizações. 

 No capítulo III serão abordadas algumas metodologias e técnicas para 

avaliação dos impactos provocados pela utilização da TI. 

 No capítulo IV será apresentada a análise feita em uma empresa sobre os 

alguns impactos provocados pela TI. 

 No capítulo V será feita uma conclusão final do projeto. 
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2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

Nos últimos anos, com o crescente advento das novas tecnologias e o 

aperfeiçoamento das telecomunicações, a palavra informação adquiriu um 

significado diferente. Até então, o seu sentido estava restrito à transmissão de 

dados acerca de alguém ou de algo, porém nos dias de hoje, informação tem um 

significado que está invariavelmente associado, à velocidade, à tecnologia, ao 

tempo e ao espaço que se alteram radicalmente. 

 A globalização está provocando profundas transformações, tanto no 

cenário político quanto no econômico, social, empresarial e cultural, 

impulsionadas principalmente pelos avanços tecnológicos. No cenário 

empresarial, nota-se não apenas novas oportunidades, mas também mudança nas 

formas de planejamento e realização de negócios, de utilização de recursos 

tecnológicos e de relacionamento com clientes, fornecedores, acionistas e 

comunidade. Diante desse novo contexto, para que uma empresa mantenha-se no 

mercado torna-se necessário um processo de reestruturação e a implementação de 

tecnologias para o tratamento de informações, pois em se tratando de mercado 

globalizado a velocidade de troca de informações é um dos fatores mais 

importantes para o sucesso. 

Os motivos mais relevantes que levam as empresas a usar e atualizar suas 

tecnologias são: agilização na obtenção de informações oportunas, evitar re-

trabalho e acompanhar a modernização, entre outros. Entretanto nenhuma empresa 

conseguiu definir qual é o nível ideal de uso da tecnologia de informação de 

acordo com as metas que se vá atingir.  
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Embora seja relativamente fácil (ainda que caro) adquirir a Tecnologia da 

Informação, quase nunca é simples incorporá-la com sucesso, pois é 

extremamente complicado mudar a estrutura, a cultura, os processos e os hábitos 

de uma empresa, é muito difícil encontrar lideranças capazes de levar esse 

processo adiante. Dentro desse contexto, de nada adianta colocar em uso 

tecnologias como máquinas (hardware) e programas (softwares) se as mesmas 

não resolverem e se não forem absolutamente adequados para cada caso. 

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. 

 

2.1 O que é Tecnologia da Informação? 
 

Para conceituar Tecnologia da Informação é preciso primeiramente 

conceituar tecnologia e assim posteriormente definir o que vem a ser TI. 

Segundo FERREIRA (1986), Tecnologia é comumente conceituada como 

o conjunto de conhecimentos, especial e principalmente científicos, que se 

aplicam a um determinado ramo de atividade; pode também ser considerada como 

uma ciência que trata da técnica.  

FLEURY (1996) define, de forma mais abrangente e sistematizada, com 

muita propriedade, que “tecnologia é um pacote de informações organizadas, de 

diferentes tipos (científicas, empíricas...), provenientes de várias fontes 

(descobertas científicas, patentes, livros, manuais, desenhos...), obtidas por 

diferentes métodos (pesquisa, desenvolvimento, cópia, espionagem...), utilizada 

na produção de bens e serviços”. O autor acrescenta ainda que “os conhecimentos 

e as habilidades empregadas na produção desses pacotes tecnológicos constituem 

a capacitação tecnológica”. Esta não se compra, mas se constrói ao longo do 

tempo, fruto de um processo evolutivo. É um atributo, uma competência que 
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precisa ser desenvolvida e aperfeiçoada a partir do reconhecimento de que a 

organização é, antes de tudo, uma organização de aprendizado.  

Para MORTON (1991), tecnologia da informação é composta dos 

seguintes elementos: hardware, software, redes de comunicação, workstation 

(estações de trabalho), robótica e os chips inteligentes. MORTON (1991) 

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.  

 

2.2 Componentes da Tecnologia da Informação 
 

Os principais componentes da Tecnologia da Informação são: Hardware e 

seus dispositivos periféricos, Software e seus recursos, Sistemas de 

Telecomunicações e Gestão de Dados e Informação.  

 

2.2.1 Hardware e seus dispositivos periféricos 
 

 O primeiro componente de um sistema de computação é o hardware, que 

corresponde à parte material, aos componentes físicos do sistema. É composto por 

vários tipos de equipamentos. Uma divisão primária separa o hardware em 

sistema central e periférico. 

Sistema Central é composto em geral por circuitos eletrônicos que 

executam determinadas funções, como a CPU ou UCP, que significa Unidade 
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Central de Processamento e é responsável pelo gerenciamento de todas as funções 

do sistema.Outro dispositivo, além da CPU, recebe o nome de memória e as 

informações podem entrar ou sair dela, através do controle feito pelo processador. 

 Como tudo o que é produzido pelo computador é expresso da forma 

binária, ou seja, em 0’s e 1’s, torna-se necessário que esses resultados 

comuniquem-se com o mundo exterior, para que haja o entendimento, como 

também é necessário que a CPU entenda essas instruções. 

 Para tal, acoplar-se a esses equipamentos periféricos destinados à 

concretização da comunicação entre as pessoas e a máquina. São as unidades de 

entrada e de saída, que correspondem o sistema periférico. 

 Dessa forma pode-se entrar com informações, que serão armazenadas na 

memória e posteriormente processadas pela CPU. Os resultados poderão ser 

enviados de volta para a memória e então para uma unidade de saída. Existem 

vários tipos de unidades de entrada e saída. As mais comuns são o teclado 

(entrada) e o monitor de vídeo (saída). A figura 2.1 pode melhor representar os 

componentes principais de um hardware. 

 

Figura 2.1 – Componentes básicos de um hardware (HENRIQUE, 2003) 
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2.2.2 Software e seus recursos 
 

Software é a parte lógica do computador. Para utilizar toda a capacidade de 

processamento que o hardware fornece, precisa-se de software, que é o conjunto 

de instruções arranjadas logicamente para serem entendidas pela CPU. O software 

pode ser dividido em dois grandes grupos de programas: os básicos e os 

aplicativos.  

Os softwares básicos podem ser divididos entre outros em: 

• Sistemas Operacionais; 
 
• Ambientes Operacionais, interfaces gráficas e rede; 

 
• Tradutores, interpretadores, compiladores de linguagem; 

 
• Linguagens de Quarta Geração ou Programas de Altíssimo Nível; 

 
• Linguagens orientadas para problemas, ambientes dedicados a tarefas 

específicas. Os principais tipos são: 

- Planilhas Eletrônicas; 
 
- Processadores de Texto; 
 
- Gerenciamento de Banco de Dados; 
 
- Processadores Gráficos; 
 
- Gerenciadores de Comunicação. 

 
 

Os softwares Aplicativos são programas escritos em determinada 

linguagem, utilizando os softwares básicos para resolver uma aplicação específica 

com determinado fim.  
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2.2.3 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 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 
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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 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 trata-se da rede de computadores mais utilizada no mundo 

atualmente e a disponibilização das informações se dá num ambiente de rede de 

forma universal. A World Wide Web (WWW) consiste num sistema que agrupa 

padrões aceitos universalmente para armazenamento, acesso, formatação e 

disponibilização de informações num ambiente de rede. Tais informações são 

armazenadas e apresentadas como páginas eletrônicas que podem conter texto, 

gráficos, animações, som e vídeo.  
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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. 

A revolução nas telecomunicações proporcionada pela Internet gerou a 

disponibilidade de uma nova gama de oportunidades de negócios a ser 

aproveitadas pelas empresas. Dentre as quais possuem papel de destaque o e-

commerce e o e-business que já são uma realidade. Os investimentos já realizados 

e alguns ganhos obtidos por algumas empresas mostram que a Internet o e-

business criam um valor adicional aos clientes de uma empresa e, portanto, maior 

faturamento. 

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. Deu-se o nome de e-business a tudo 

isso, o uso de recursos eletrônicos, mais especificamente, da Internet, para realizar 

negócios com mais eficiência. A aplicação que possibilitou uma transformação 

mais radical é o e-commerce: a Internet como um novo e promissor canal de 

venda de produtos e serviços. O objetivo consiste em realizar melhor os processos 

já existentes na empresa, mas também, propiciar um caminho de acesso direto ao 
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consumidor (FELIPINI, 2003). O e-commerce é uma realidade no Brasil e no 

mundo e cada vez mais vêm tomando espaço frente aos canais tradicionais de 

venda como lojas físicas, equipes de vendas, mala-direta, tele-marketing e outros. 

Estar na Internet e ter uma estratégia de e-business, não são obrigatórios, 

mas é preciso entender os riscos decorrentes dessa posição neutra. O maior risco 

das empresas não investirem já, é o atraso em se criar sua curva de aprendizagem 

e, como o tempo nessa tecnologia é crítico, o tempo de reagir pode ser, às vezes, 

maior que o tempo de ver seu negócio ir para a concorrência. (MENDES,1994) 

 

2.2.4 Gestão de Dados e Informação 
 

 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 
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possibilita que a informação seja interpretada e utilizada de forma eficaz tendo o 

gerenciamento e uso efetivo da informação processada 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.  

 

2.3 Algumas tecnologias adotadas no mercado 
 

 Com o surgimento de um mercado mais competitivo e globalizado, surgiu 

à necessidade de estar tendo uma maior agilidade na obtenção de informações 

para que seja administrada sob todos enfoques e objetivos diferentes.  
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 Por isso fez-se necessário o desenvolvimento de certas características 

vitais para a sobrevivência das empresas através do desenvolvimento, 

implantação, manutenção de sistemas e pacotes de gestão que suportem os 

inúmeros processos das várias funções das empresas e que gerem informações 

oportunas para a conclusão do negócio. 

 Segundo DONALDO (1996) a implantação da Tecnologia da Informação 

em uma organização é uma intervenção feita na organização, visando mudar o seu 

estado, com o objetivo de aumentar a sua eficiência e eficácia. Com isso deve-se 

ter em mente que a TI, por si só, não tem capacidade de conferir vantagem 

competitiva para a empresa, porém pode auxiliar bastante nesse sentido 

promovendo o processo de reestruturação de negócio da empresa que busca 

competitividade e desempenho no mercado.  

 

2.3.1 EIS – Executive Information Systems 
 

 Executive Information System (EIS) é entendido com sendo uma filosofia 

de trabalho ou como um modo de gestão do negócio da empresa com base nas 

informações empresariais. (FURLAN, 1994 apud RESENDE, 2000) 

 O EIS é um software que tem como objetivo o fornecimento de 

informações empresariais a partir de uma base de dados. Esta uma ferramenta de 

consulta às bases de dados das funções empresariais para a apresentação de 

informações de forma simples e amigável, com telas de acesso intuitivo, para que 

o executivo não tenha necessidade de receber treinamento específico em 

tecnologia da informação atendendo assim às necessidades dos executivos da alta 

administração contemplando o uso intensivo de dados do meio ambiente interno e 

externo da empresa. (FURLAN, 1994 apud RESENDE, 2000) 

 Essa tecnologia possui vários recursos gráficos de alta qualidade que 

proporcionar informações de forma rápida para a tomada de decisões críticas. São 

desenvolvidos de modo a se enquadrar na cultura, filosofia e políticas e no modelo 
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de gestão da empresa.  

 O que diferencia um EIS de um sistema de apoio à decisão é, em geral, a 

interface com o usuário, que deve permitir que um executivo o utilize com 

facilidade por se tratar de uma interface simples e amigável. 

  Segundo FURLAN (1994 apud RESENDE, 2000), para o funcionamento 

da tecnologia EIS nas empresas existem basicamente as três etapas que seriam: a 

digitação dos dados na base de dados do próprio EIS, a geração das informações e 

o acesso automático e instantâneo às bases de dados detalhadas das funções 

empresariais e não a do EIS. A primeira etapa é a mais trabalhosa, porém a 

terceira é a mais indicada uma vez que a base de dados deve ser única na empresa 

como um todo.  

 FURLAN (1994 apud RESENDE, 2000) diz que para se elaborar um 

Executive Information Systems (EIS) é preciso seguir uma metodologia composta 

de fases, subfases, produtos, equipe do projeto, pontos de revisão e aprovação. 

Como o EIS abrange a empresa como um todo, os respectivos meio ambiente 

interno e externo, deverão ser descritos anteriormente ao Estudo Preliminar, as 

subfases relativas à determinação da missão da empresa, os objetivos 

empresariais, os objetivos das funções empresariais, os fatores de sucesso, as 

necessidades de informação, os problemas empresariais e os indicadores de 

desempenho. 

  Os EIS começam a ser desenvolvidos nas organizações nos estágios de 

administração de dados e maturidade. Nestes estágios, os sistemas de informação 

existentes refletem o fluxo de informações da organização, o usuário participa 

integralmente do desenvolvimento dos sistemas, as informações passam a ser 

consideradas patrimônio da organização, o crescimento da informática é 

ordenado, a informática passa a ter função de apoio estratégico para a organização 

e não se tomam decisões sem base nas informações produzidas por um EIS.  

 As principais funções e características dos sistemas EIS são (MENDES, 
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1994): 

• Projetados para atender executivos; 

• Geram gráficos, mapas, e dados que possam ser submetidos à análise 

estatística para suprir os executivos com informações comparativas; 

• Fornecem dados detalhados sobre passado, presente e tendências futuras 

das unidades de negócios em relação ao mercado para auxiliar o processo 

de planejamento e de controle da organização; 

• Permitir que o executivo se comunique com o mundo interno e externo 

através de interfaces amigáveis (correio eletrônico, teleconferências, etc.) 

que sejam flexíveis a ponto de se ajustarem ao seu estilo pessoal; 

• Oferecer aos executivos, ferramentas de organização pessoal (calendários, 

agendas eletrônicas, etc.) e de gerenciamento de projetos, tarefas e 

pessoas; 

• Possibilitam a análise das informações obtidas, sendo essas informações 

de nível estratégico e permite mostrar os indicadores de desempenho; 

• Complemento dos SI atuais através da facilitação do acesso aos bancos de 

dados existentes (Datawarehouse, por exemplo); 

 

2.3.2 SAD – Sistema de Apoio à Decisão 
 

 SADs, que também são conhecidos como Decision Support Systems 

(DSS), possuem funções específicas, não vinculadas aos sistemas existentes, que 

permitem buscar informações na base de dados existentes e delas tirar subsídios 

para o processo de tomada de decisão. SADs começaram a ser desenvolvidos na 

organização a partir dos estágios de controle e integração.(MENDES, 1994) 

 SAD é um sistema de informação baseado em computador que apóia e 

auxilia qualquer processo de tomada de decisão em áreas de planejamento 

estratégico, controle gerencial e controle operacional. Entretanto, esses sistemas 

não só fornecem informações para apoio à tomada de decisão, mas que 
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contribuem para o processo de tomada de decisão. Sua arquitetura pode ser 

mostrada conforme ilustra a figura 2.2: 

 

Figura 2.2 – Arquitetura do SAD (JORGE, 2003) 

 
 Os SADs começaram a ser desenvolvidos na organização a partir dos 

estágios de controle e integração. Atualmente, é crescente a construção de 

Sistemas de Apoio à Decisão (Decision Support Systems), isto é, sistemas que 

permitem consultas aos diferentes assuntos de uma organização de forma rápida e 

simples, tornando mais confiável o processo decisório para o administrador poder 

acompanhar o mercado, decidir estratégias etc. 

 Quando se fala em auxiliar o processo de tomada de decisão, isto não 

significa somente fornecer informações para apoio à decisão, mas também 

analisar alternativas, propor soluções, pesquisar o histórico das decisões tomadas, 

simular situações, etc. O processo de tomada de decisão se ocorre através da 

interação constante do usuário com o ambiente de apoio à decisão, especialmente 

criado para tal finalidade.  

 De acordo com MENDES (1994), a necessidade dos SADs surgiu na 

década de 70, em decorrência de vários fatores, dentre os quais podem ser citados: 

• Competição cada vez maior entre as organizações; 

• Necessidade de informações rápidas para auxiliar no processo de tomada 

de decisão; 
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• Disponibilidade de tecnologias de hardware e de software para armazenar 

e buscar rapidamente as informações; 

• Possibilidade de armazenar o conhecimento e as experiências de 

especialistas em bases de conhecimento; 

• Necessidade de a informática apoiar o processo de planejamento 

estratégico empresarial. 

 

2.3.3 ERP – Enterprise Resource Planning 
 

 Enterprise Resource Planning (ERP) é definido como sendo um conjunto 

de atividades executadas por um software multi-modular, que tem por objetivo 

auxiliar o fabricante ou o gestor de uma empresa nas importantes fases do seu 

negócio, que facilita o fluxo de informações entre todas as atividades da empresa 

como fabricação, logística, finanças e recursos humanos. É um sistema amplo de 

soluções e informações. (MENDES, 1994) 

 A vantagem de um sistema ERP é a habilidade de necessitar a entrada de 

informações uma única vez, ou seja, quando qualquer informação é gravada no 

sistema ERP da empresa a mesma deve seguir o seu processo de forma que as 

outras atividades da empresa possuam também tenham conhecimento dos dados 

atualizados. 

 De acordo com MENDES (1994), o ERP emprega a tecnologia 

cliente/servidor. Isto significa que o usuário do sistema (cliente) roda uma 

aplicação (rotina de um módulo do sistema) que acessa as informações de um 

sistema de gerenciamento de uma base de dados única (servidor). Isto, ao 

contrário do antigo sistema de main-frame, reflete o conceito de computação 

descentralizada.  

 O sistema ERP utiliza um banco de dados único e relacional operando em 

uma plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicações, 

eliminando a redundância e redigitação de dados, o que assegura a integridade das 
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informações obtidas e consolidando todas as operações do negócio em um simples 

ambiente computacional.  

 O ERP trata-se de um processo evolutivo natural. A figura 2.3 apresenta 

algumas funções básicas de um ERP (prover dados integrados e fidedignos) e 

exemplos de módulos que podem compor um ERP (Finanças, Contabilidade, 

Planejamento e Controle da Produção, Recursos Humanos, Custos, Vendas; 

Marketing, etc). 

 O ERP é uma evolução natural do MRP 
�

 MRP II 
�

 ERP. Sua diferença 

básica em relação aos anteriores está na arquitetura, não na filosofia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3 – Funções e módulos de um ERP (MENDES, 1994) 

 

• Sistemas MRP (Material Requirements Planning) eram baseados em 

caracter, escritos com software proprietário e rodando em hardware 

proprietário. 

• Sistemas ERP são projetados para serem independentes de plataforma, 

com interface GUI e arquitetura cliente/servidor. 
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  A expectativa das empresas em geral em relação a um sistema ERP é alta, 

uma vez que imaginam que o sistema impulsionará o desempenho das atividades 

do sistema de uma vez. As companhias querem um pacote de software entrelaçado 

que cubra todos os aspectos do negócio, o que é uma percepção distorcida do 

ERP. 

  Como os sistemas ERP funcionam com a utilização de uma base de dados 

comum as decisões que envolvem análise podem ser calculadas com melhor 

performance e assim esses sistemas oferecem a possibilidade de melhoria de 

qualidade dos relatórios, fidelidade de dados, consistência e comparação de dados, 

devido à utilização de um critério único em todas as atividades da empresa. 

 Dentre os motivos que levam uma empresa a usar ERP pode-se citar 

(MENDES, 1994): 

• Permanecer competitivas; 

• Melhorar a produtividade; 

• Melhorar a qualidade; 

• Melhorar os serviços prestados aos clientes; 

• Reduzir custos, estoques; 

• Melhorar o planejamento e alocação de recursos. 

 

2.3.4 CRM – Consumer Relationship Management 
 

 A sigla CRM (Customer Relationship Management) ou gerenciamento das 

relações com o cliente, em busca da sua lealdade, é apontada como o novo e 

inevitável caminho para a sobrevivência nos negócios. (MENDES, 1994) 

 O conceito de CRM causou uma grande mudança no início do ano 2000, 

pois mostrou uma nova visão de mercado para os negócios tendo como objetivo a 

conquista e lealdade dos clientes e satisfação de suas reais necessidades de 

consumo. Além da mudança do modelo tradicional de marketing e vendas, esse 
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novo modelo permite um ter outro foco sobre o cliente pois este precisa ser visto 

por todos os departamentos da mesma maneira e a comercialização não deve estar 

focada nos produtos, mas nas necessidades de cada consumidor. 

 De acordo com as estatísticas hoje a tecnologia CRM vem conquistando 

empresas de  todo o mundo, pois através dessa técnica buscam cada vez mais o 

aumento do tempo de permanência dos consumidores identificando quais são os 

seus clientes e com isso trabalham melhor as oportunidades.  A tecnologia CRM 

se baseia numa lógica muito simples: valorizar a relação para manter por mais 

tempo. 

 MENDES (1994) afirma que o conceito de CRM aborda tudo que se 

identifica e participa da relação com os clientes, focada não propriamente na 

venda do produto ou serviço. A base de aplicação desse conceito está na 

segmentação. A partir daí faz-se uma diferenciação no tratamento. Não se pode 

tratar todos os clientes da mesma forma. Um cliente que traz mais rentabilidade, 

ou maior volume, é um cliente valioso, que deve ter um tratamento diferenciado.  

  Do ponto de vista do negócio, conceito de CRM pode ser inserido em 

quatro áreas de desenvolvimento (MENDES, 1994): 

• Geração de oportunidade 

• Execução e incentivo de negócios 

• Consolidação de vendas 

• Fidelidade do cliente 

 
 Para isto, o CRM dispõe de todo um complexo tecnológico e de 

informação proveniente da plataforma ERP e Call Centers (central de 

atendimento) agindo de forma integrada para que as informações obtidas sobre 

clientes sejam utilizadas para uma atualização eficiente do banco de dados de 

relacionamento. 

 A tecnologia CRM ficou muito conhecida no mercado (gerência da relação 
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com os clientes). A maioria das empresas está preocupada com a crescente 

infidelidade dos clientes, aumento da concorrência, globalização, personalização 

em massa e outras questões relacionadas ao tema.  

 CRM implica em uma mudança na filosofia de trabalho da empresa que 

possui conceituação simples e busca a orientação a clientes. Porém isso implica 

em mudanças culturais profundas que muitas vezes exigem o repensar de toda a 

organização. 

 Essa técnica basicamente trata clientes diferentes de forma diferente. As 

iniciativas de CRM devem ter como objetivo pelo menos três itens 

(MENDES,1994):  

• Identificar e manter clientes mais lucrativos, ou de maior valor. Quanto mais a 

empresa conhece as preferências individuais de seus melhores clientes, mais 

pode personalizar sua oferta de serviços e produtos para eles. Isto torna a 

fidelidade conveniente para o cliente. 

• Identificar e desenvolver relacionamentos com clientes de maior potencial. 

Muitas vezes, o cliente tem necessidades que são satisfeitas pela concorrência. 

• Identificar os clientes que dão prejuízo à empresa. O que fazer com eles? 

Ignorá-los não os fará desaparecer. Deve-se saber pelo menos quem são, 

quanto custa atendê-los e se possível diminuir ou eliminar o custo desse 

atendimento. 

 

2.3.5 SGBD – Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados 
 

 Os Sistemas Gerenciadores de banco de dados vieram a surgir na década 

de 60, com o objetivo de fornecer recursos capazes de armazenar, organizar, 

manipular e recuperar dados de forma segura, rápida e eficiente. Trata-se de uma 

solução que supera todas as limitações da tecnologia baseada nos sistemas de 

arquivos tradicionais, que tinham uma ampla dependência com relação à forma de 
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organização da estrutura dos arquivos. (SILVA, 2001) 

 Alguns autores dizem que o propósito principal a ser alcançado pelos 

sistemas de bancos de dados desde o seu surgimento, era o de oferecer recursos 

que visam manter os dados organizacionais e torná-los disponíveis quando 

solicitados. Com a adoção de sistemas de banco de dados, as empresas puderam 

dispor de uma ferramenta eficiente para tratamento e disseminação de 

informações, superando assim todas as limitações impostas pelos sistemas 

anteriores. 

 De acordo com DATE (19?), o Sistema de Banco de Dados (SGDB) pode 

ser definido como sendo qualquer sistema integrado de armazenamento e 

disponibilização da informação. Os elementos de um SGDB são basicamente: 

dados, hardware, software e utilizadores (DBA – Administradores de Banco de 

Dados, Programadores, utilizadores finais). 

 Os sistemas de Banco de Dados pode ser definido por MELO et al SILVA 

(2001) como “um ambiente de hardware e software composto por dados 

armazenados em banco de dados (BD), o software que gerencia o banco de dados 

(SGBD) e os programas de aplicação”. A figura 2.4 ilustra representação de um 

SGBD. 

 
 

Figura 2.4 – Representação de um sistema de banco de dados (SILVA, 2001) 

 

 Segundo os estudos elaborados por SILVA (2001) o SGBD é considerado 

o componente mais importante do sistema de banco de dados, pois concentra 

todos recursos que definem o que um sistema computacional deve possuir para 

gerenciar bases de informações, de modo a atender às necessidades de integração, 
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exigidas pelas novas tecnologias. Na prática, além de cobrir estas necessidades, a 

utilização dos SGBDs tornou a administração do banco de dados mais segura, 

fazendo com que as aplicações não tenham acesso direto ao dados armazenados, 

como era o caso dos sistemas de arquivos convencionais. 

 O ambiente Datawarehouse agrega várias tecnologias para oferecer a 

integração necessária aos bancos de dados de uma organização, facilitar o acesso a 

determinados tipos de dados para tomada de decisões. Além da própria arquitetura 

cliente/servidor aliada aos recursos dos SGBDs, são utilizadas interfaces de 

usuários e ferramentas adequadas para análise e consulta de dados de modo a 

fornecer uma interface única para gerar consultas de suporte à decisão. Ao utilizar 

esses depósitos de dados, os responsáveis pela gestão da empresa conseguem 

agregar informações de expressiva relevância nas áreas financeira, comercial e 

produtiva.  

 

2.3.6 BI – Business Intelligence 
 

 Business Intelligence, ou simplesmente BI, é um conjunto de tecnologias e 

ferramentas que oferecem amplo acesso às informações do seu negócio. Empresas 

atingem maior eficiência operacional, satisfação dos clientes e competitividade 

empregando BI.  

 De acordo com a literatura BI é o nome que se dá a uma vasta categoria de 

programas aplicativos e tecnologias usados para extrair, armazenar, analisar e 

transformar grandes volumes de dados, produzindo conhecimento capaz de 

auxiliar a empresa a tomar as melhores decisões nos negócios. Hoje as empresas 

estão decidindo investindo em Business Intelligence baseada na tecnologia de 

Datawarehouse através de Banco de Dados otimizados buscando a otimização das 

transações ao invés de apenas analisá-las. 

 O Datawarehouse (DW) congrega várias tecnologias tais como, 

plataformas de hardware, ferramentas de gerenciamento de dados, bases de dados 
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voltadas para consultas complexas e ferramentas inteligentes de análise de dados. 

(INMON,1996 apud OLIVEIRA, 2001).  

 Um dos métodos mais populares para análise de Datawarehouse é 

conhecido como OLAP (On Line Analytical Proccessing). Esse método focaliza a 

manipulação e análise de dados por meio de métodos multidimensionais, com o 

objetivo de suprir as limitações impostas pelas linguagens de consultas (SQL) e 

pelos esquemas e bancos de dados relacionais para armazenamento e acesso a 

dados. OLAP se alimenta principalmente dos sistemas transacionais e como tais, 

deve considerar uma eficiente administração da base de dados e prever um nível 

adequado de segurança. 

 O OLTP (On Line Transaction Processing) é outro método que tem como 

objetivo guardar a integridade da informação necessária para administrar uma 

organização de maneira eficiente. Esse modelo não corresponde à forma como o 

usuário percebe a operação de uma organização, sendo que a estrutura relacional 

consiste de tabelas e relações, porém a visão do usuário consiste de hierarquias e 

dimensões, que lhe permite observar os dados em diferentes perspectivas.  

  De acordo com OLIVEIRA (2001), Data Mining é uma base de dados que 

pode ser um repositório de dados seguro, quase sempre fidedigno, visando entre 

seus principais propósitos, a recuperação eficiente dos dados, para serem 

transformados em informação. Nem sempre esta recuperação é uma cópia fiel dos 

dados que estão armazenados na base de dados. É uma ferramenta acoplada ao BI, 

que vai muito além de uma simples consulta a um banco de dados, no sentido de 

que permite aos usuários explorar e inferir sobre informações úteis a partir dos 

dados, descobrindo relacionamentos escondidos. Pode ser considerado como 

sendo uma forma de descobrimento de conhecimentos em banco de dados (KDD 

– Knowlegde Discovery in Databases), no qual envolve basicamente, as áreas de 

Inteligência Artificial e Banco de Dados. 

 Baseado na definição de (FAYYAD, 1996 apud OLIVEIRA, 2001), o 

Data Mining pode ser entendido como uma etapa do processo KDD, que envolve 
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a aplicação de ferramentas de busca para encontrar padrões em conjuntos de 

dados. 

 Pode-se desenvolver um BI explorando dados relevantes e definindo meios 

de atuação mais acertada e eficientemente, agilizando o processo de tomada de 

decisão, de forma segura e não apoiada em sensações, mas em dados 

quantitativos. O BI é recomendável entre outros para: 

• Integrar e consolidar dados; 

• Detalhar análises e realizar auditorias; 

• Gerar relatórios abrangentes a partir de um único repositório de dados com 

regras consistentes; 

• Dar a informação certa para as pessoas certas na organização, de uma 

forma rápida e segura. 

 

 As soluções de Business Intelligence vêm conquistando as organizações, 

em razão do clima de alta competitividade do mercado e melhor desempenho das 

empresas. Busca-se com essa tecnologia a transformação de dados em informação 

em um tempo menor na obtenção de dados através da organização de seus fluxos 

de informações. 

 Para BITRAN (2002), o BI é um dos segmentos de tecnologia da 

informação que está capacitado a ter um enorme potencial de crescimento nos 

próximos três anos. Segundo ele quanto maior o número de aplicativos 

habilitados, maior o número de informações proporcionado, respostas mais 

rápidas e mais acertadas para a realização de negócios, gerando resultados 

positivos em produção e lucro. 

 As empresas interessadas em adotar as soluções querem saber qual é o real 

impacto delas na produtividade e na lucratividade. O problema está no fato de 

tudo ser ainda muito novo. As empresas estão começando a adotar as soluções, e 

os resultados precisam de um tempo maior para aparecer. 
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 O BI nasceu para auxiliar no gerenciamento de dados, mas, ao que tudo 

indica, pode fazer muito mais: pode aumentar a produtividade e lucratividade das 

empresas. Uma das vantagens do BI é a facilidade em obter informações, o que 

pode elevar o nível de tomada de decisões corretas.  

 

2.4 Conclusão 
 

 Hoje o sucesso de uma organização e seu conseqüente desenvolvimento 

passou a depender de sua capacidade de inovar e usar bem as áreas de produtos, 

serviços e processos. Nesse contexto, a tecnologia da informação assume papel 

crítico, permitindo às organizações modificarem-se rapidamente e levar essas 

inovações para o mercado. A necessidade de operar num ambiente dinâmico faz 

com que as empresas precisem concentrar-se em adquirir excelência operacional e 

inteligência empresarial, 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. 

 A tecnologia traz a necessidade de mudança cultural e passa a exigir das 

pessoas a capacidade de reciclar seus conceitos e seus paradigmas. Se as pessoas 

não possuírem a cultura para a constante melhoria, qualquer projeto de TI, mesmo 

o mais simples, terá o risco de ser um completo fracasso. Agora as pessoas 

precisam saber usar a informação e não somente gerá-la. A TI por si só não 

resolve todos os problemas, ela precisa estar aliada à estratégia de negócios.  

 Muita coisa mudou na área de Tecnologia da Informação nos últimos anos, 

favorecendo os investimentos, como por exemplo, o crescimento da Internet, a 

evolução das telecomunicações e o barateamento dos computadores. Com isso 

diferentes organizações apresentam estruturas, culturas internas e necessidades de 

informação extremamente variadas. Por esse motivo, não existem fórmulas 

prontas sobre como administrar os recursos de TI de forma estratégica e lucrativa.  

 Cabe a cada organização encontrar uma abordagem adequada às suas 
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necessidades específicas em TI e dos recursos de TI trabalhando e conhecendo os 

efeitos e os impactos que essas tecnologias causam nos seus processos 

organizacionais. 

 No próximo capítulo serão analisados os efeitos e impactos da TI, 

verificando as variáveis a serem consideradas nos processos organizacionais e por 

fim a apresentação de algumas metodologias para avaliação de tais impactos. 
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3 EFEITOS E IMPACTOS DA TI NAS ORGANIZAÇÕES 
 

 Muitas empresas estão investindo tempo, dinheiro e seu próprio futuro em 

Tecnologia de Informação. Esses investimentos são justificados pela acirrada 

competição e rivalidade existente as empresas e a busca de posição das mesmas 

no mercado global. Mas para que as empresas hoje se tornem competitivas no 

mercado não basta que sejam informatizadas, pois suas tecnologias deverão estar 

aliadas aos negócios estratégicos da organização permitindo que surtam grandes 

efeitos com pequenos impactos.  

 Quanto maior for o esclarecimento da grande importância da utilização dos 

sistemas e tecnologias nas organizações, menor serão os impactos possíveis em 

seu ambiente organizacional. Para isso deve-se promover uma melhor aceitação 

de todo e qualquer tipo de sistema às constantes atualizações promovidas pelo 

mercado. 

 Segundo MARCONDES (1997) a Tecnologia da Informação evolui de 

forma tão rápida que é difícil aferir seus impactos quando se está no meio da 

transformação. Na verdade a mudança tecnológica é reconhecida como um dos 

fatores de instabilidade nas instituições, isso em diversas áreas, países e 

atividades, mas de forma especialmente grave entre nós, países do Terceiro 

Mundo, onde, historicamente, a tecnologia tem sido sempre trazida de fora. Já que 

esta está sempre associada ao novo, a sua origem em países avançados, sua 

capacidade de intervenção na realidade é superestimada, ela é tida muitas vezes 

como autônoma, auto-suficiente, capaz de resolver todos os problemas. 

 



 

 
 
 

29 

Muitas empresas, por muito tempo, deixaram de considerar a importância 

da TI como ferramenta facilitadora dentro do processo de modernização 

organizacional. No entanto, hoje, muitas delas estão promovendo grandes 

mudanças de forma a adequá-las à nova realidade do mercado, onde agilidade, 

flexibilidade e capacidade inovadora são consideradas características 

fundamentais para a sua sobrevivência. 

 Segundo CAMARGOS (1995) o argumento de que a adoção da TI requer 

um alto valor de investimento desconhece as alternativas de parcerias e 

terceirização de algumas etapas do processo, parece também desconsiderar as 

altas taxas de retorno, comuns nesse tipo de investimento, em função da melhoria 

da produtividade e aumento da competitividade da empresa. 

 

3.1 Analisando os efeitos da TI nas organizações 
 

  A Tecnologia de Informação tem provocado efeitos na forma de realizar o 

trabalho e na competitividade das organizações, assim sua aplicação tem sido 

disseminada em diferentes tipos de organizações em busca de conhecer esses 

efeitos provocados. 

 OLIVEIRA (2000) concluiu que “(...) é necessário cautela, pois os efeitos 

produzidos pela sua introdução reconfiguram a estratégia do negócio, podendo, 

em muitos casos, redefinir seu próprio escopo”.  

 De acordo com (OLIVEIRA, 2000), os resultados dos estudos sobre os 

efeitos da TI não são conclusivos, pois sua análise está apoiada na leitura de 

trabalhos publicados na década de 80 e 90, que segundo os autores apontam 

apenas para o fato de que os efeitos são positivos ou negativos, e suas hipóteses 

estão fundamentadas apenas em questões como produtividade e retorno 

econômico.  
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 Alguns pesquisadores afirmam que apesar de haver uma grande 

quantidade de pesquisas a literatura existente é muito falha em explicar 

conclusivamente o efeito estratégico-econômico no trabalho que os investimentos 

em TI têm sobre a produtividade e performance organizacional tendo assim a 

necessidade de mais estudos na área, a fim de atender as organizações e seus 

executivos e identificar fatores que possibilitem medir os efeitos da TI 

combinando as várias dimensões disponíveis na literatura de Sistema de 

Informação. 

 

3.2 Analisando os impactos da TI nas organizações 
 

 Ao analisar os impactos decorrentes da TI deve-se se ter em mente que as 

variáveis observadas na análise dos impactos podem ser positivas ou negativas, 

pois nem sempre a tecnologias promovem somente o sucesso da empresa. 

 Os fatores que afetam a Tecnologia da Informação estão no trabalho, na 

estratégica organizacional, na satisfação do usuário, ou até mesmo no método de 

pesquisa. O Impacto das novas tendências em TI está no domínio de negócios - 

perda de posição competitiva, surgimento de novos produtos ou serviços, e assim 

por diante. 

 Os Impactos das Tecnologias da Informação nas Organizações estão nos 

seguintes campos: (GOUVEIA, 2002 apud DAVENPORT E SHORT, 1990) 

• Transacional: Processo não estruturado nas transações de rotina; 

• Geográfico: As transferências eletrônicas tornam os processos 

independentes da geografia; 

• Automatização: Substitui e reduz o trabalho humano; 

• Analítico: Utiliza métodos analíticos complexos; 

• Informacional: Introduz grande quantidade de informação detalhada nos 

processos; 
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• Seqüencial: Possibilita mudanças na seqüência das tarefas; 

• Gestão do Conhecimento: Permite capturar, disseminar conhecimento e 

competências para melhorar os processos; 

• Desintermediação: Permite a monitoração do estado da tarefa, entradas e 

saídas de dados relacionadas. 

 

 Existem formas diferenciadas de se avaliar os efeitos e impactos 

promovidos pela Tecnologia da Informação, assim existem embasamentos 

diferenciados de autor para autor.  

 

3.2.1 Avaliando a satisfação do usuário no trabalho 
 

 Baseado em artigos de diversos pesquisadores, TORKZADEH E DOLL 

(1999) desenvolveram definições para os quatros fatores que combinados 

auxiliam a descrever os efeitos de uma aplicação sobre os indivíduos em uma 

organização: 

• Produtividade de tarefa �  Em que medida a aplicação interfere na 

produção do usuário em determinada unidade de tempo. 

• Inovação �  Em que medida a aplicação ajuda a criar ou tentar expressar 

novas idéias em seu trabalho. 

• Satisfação do usuário �  Em que medida a aplicação ajuda o usuário a 

criar valor para os clientes internos e externos à organização. 

• Controle gerencial �  Em que medida a aplicação ajuda a regular 

processos e desempenho. 

 Estas dimensões foram definidas para auxiliar no processo de avaliação da 

utilização da TI pelos usuários, na realização de uma determinada tarefa. 

 Os quatro fatores desenvolvidos e validados por TORKZADEH E DOLL 
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(1999) apresentam as seguintes vantagens em comparação aos similares: 

• Identificam a natureza multidimensional dos efeitos da TI através do 

usuário final e individual; 

• São fáceis de serem aplicados e são apropriados tanto para pesquisas 

acadêmicas como para a avaliação de sistemas comerciais. 

 

3.2.2 Avaliando a estratégica organizacional 
 

 A teoria da estratégia e competitividade liderada por PORTER (1980) e 

posteriormente por PORTER E MILLAR (1985) contribuiu para o 

desenvolvimento de vários estudos na literatura de Sistemas de Informação. 

 Os artigos que utilizam esta teoria procuram identificar a capacidade da TI 

em alterar a maneira das empresas operarem, de transformar a cadeia de valor e 

apoiar na implementação de estratégias (MAHMOOD E SOON, 1991). A 

dimensão estratégica utilizada no trabalho está apoiada no modelo desenvolvido 

por MAÇADA E BECKER (2000). O modelo avalia os efeitos da TI nas variáveis 

estratégicas organizacionais em um contexto nacional e no contexto global.  

 Definição dos efeitos da TI na estratégia organizacional adaptado 

(MAÇADA E BECKER, 2000): 

• Clientes 

• Fornecedores 

• Estrutura de Custos e Capacidade 

• Eficiência Organizacional Interna 

• Eficiência Interorganizacional 

• Coordenação Interorganizacional 

• Requisitos de Governos e Países 

• Internacionalização 
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3.2.3 Fatores comuns na análise dos impactos 
 

 É necessário compreender e reconhecer que os reais benefícios da 

introdução das tecnologias de informação que advém da transformação do escopo 

do negócio, das mudanças nos processos internos (estrutura e processos 

organizacionais), das mudanças na arquitetura dos sistemas de informação e da 

plataforma de TI. Dentre as os diversos benefícios ou impactos advindos da 

adoção da TI pode-se destacar: 

• Agilidade na troca de informações (agilidade, precisão e segurança); 

• Confere um diferencial de competitividade à organização; 

• Compatibilidade, performance, integridade, adaptabilidade das mudanças, 

atualização; 

• Melhora na qualidade nos processos e serviços – eficiência interna; 

• Evita o retrabalho ou duplicidade de tarefas; 

• Padroniza e informatiza as atividades de rotina; 

• Capacidade de inovação; 

• Redução de custos; 

• Lucratividade; 

• Agrega valor ao cliente através da informação, serviços e facilidades; 

• Adequação da TI às características do negócio; 

• Maior proximidade dos clientes – possibilitando conhecer seus hábitos de 

consumo. 

 

 Por mais que empresas busquem o seu desenvolvimento organizacional 

tendo como base o uso de tecnologias, diversos são os impactos que 

comprometem a estrutura da organização e que precisam ser remediados para que 

não sejam fracassadas. Vejam alguns desses impactos promovidos pela TI: 

• Necessidade de treinamento e adaptação do pessoal; 

• Insatisfação de usuários frente à tecnologia – mal uso da TI; 
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• Incompatibilidade entre softwares; 

• Necessidade de atualização rápida dos equipamentos frente à rápida 

mudança tecnológica; 

• Substituição de mão-de-obra por investimentos fixos com impactos diretos 

em produtividade; 

• Resistência cultural da empresa, usuários e dos clientes frente às novas 

tecnologias, 

• Requer força de trabalho mais competente tecnicamente; 

• Afeta a comunicação intra-empresa e entre a empresa e seus fornecedores, 

distribuidores e clientes. 

 

3.3 Metodologias que tratam alguns impactos da TI 
 

 Conhecer os investimentos em TI e o impacto que ela proporciona nos 

diversos setores é uma questão essencial para que as organizações estejam cientes 

sobre a atuação em um ambiente que é extremamente competitivo, onde a atenção 

para o alinhamento dos negócios e das estratégias de TI deve ser um dos primeiros 

focos no esforço organizacional. 

 Mesmo com os grandes avanços dos últimos anos, os diversos sistemas 

ainda apresentam abundantes exemplos do que se deve evitar: o medo de 

mudanças, a falta de transparência, a incerteza na divulgação de informações 

sobre a saúde da organização, o medo do mercado e, ainda, as dificuldades para 

lidar com mercados instáveis. 

 Existem algumas metodologias que já estão sendo utilizadas e que servem 

para tratar os impactos ocasionados pela Tecnologia da Informação nas 

organizações analisando os investimentos que são feitos em TI e a sua utilização 

nas empresas. Para isso serão abordadas nesse capítulo algumas metodologias e 

posteriormente o desenvolvimento do estudo de caso em uma organização, que 

destacará as variáveis abordadas nas referentes metodologias. 
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3.3.1 Considerações Gerais sobre as metodologias 
 

 Dentre as metodologias existentes no mercado, algumas já estão sendo 

utilizadas pelas empresas, porém ainda existem muitas organizações que não 

utilizam nenhuma metodologia para avaliação dos impactos das tecnologias 

existentes, o que tem provocado assim maiores danos em sua estrutura 

organizacional. 

 BEAL (2001) diz em uma publicação sua que para atingir os objetivos 

propostos de planejamento em uma empresa com o maior grau de efetividade, é 

necessário dividir o trabalho em fases, que podem ser realizadas seqüencialmente. 

As etapas e tarefas mostradas a seguir podem ser adequadas, complementadas ou 

suprimidas, de forma a atender as necessidades especificas de cada organização: 

• Organizar o projeto; 

• Capacitar a equipe de trabalho; 

• Identificar objetivos e as informações empresariais; 

• Identificar e avaliar os sistemas de informação; 

• Planejar e propor sistemas de informação; 

• Avaliar a tecnologia da informação; 

• Planejar a TI – software, hardware, sistemas de comunicação, gestão de 

dados e de informações; 

• Avaliar e planejar a infraestrutura paralela (instalações físicas, recursos 

materiais); 

• Avaliar e planejar recursos humanos; 

• Compatibilizar a organização da unidade da TI com as necessidades a 

serem atendidas; 

• Estabelecer prioridades; 

• Avaliar impactos (resultados que podem ser esperados dos sistemas a 

serem implementados); 

• Elaborar plano econômico-financeiro; 
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• Elaborar planos de ação; 

• Documentar e promover a aprovação do projeto. 

 

3.3.2 O método Soft ou SSM 
 

 O método SSM ou Soft Systems Methodology foi desenvolvido por 

Checkland (1981), a partir da constatação de que as metodologias “hard” 2 – 

como Pesquisa Operacional, Engenharia de Sistemas e Análise de Sistemas eram 

limitadas para a resolução de determinados problemas. Essa metodologia procura 

enriquecer a compreensão de uma determinada situação, sem se preocupar 

diretamente com a resolução algorítmica de um suposto problema. (LUNARDI, 

2002) 

 É considerado um método sistêmico que visa a identificação e estruturação 

de situações problemáticas, caracterizadas por diferentes perspectivas de 

definição. Essa metodologia pode ser, basicamente, definida como uma 

metodologia de “estruturação de problemas” ao invés de “resolução de 

problemas”.  

 A SSM procura utilizar as várias visões da situação problemática, na ótica 

de cada participante do processo, de forma a buscar uma acomodação entre essas 

diferentes visões, sendo um processo baseado em modelos sistêmicos, levando à 

escolha de uma ação propositada. 

 De acordo com CLARKE et al (1999, apud LUNARDI, 2002), ao 

analisarem metodologias “soft”, concluíram que a SSM:  

• É vista como uma metodologia reguladora, servindo predominantemente 

ao interesse prático; 

• Contribui de forma considerável em qualquer contexto de problema, 

quando usada cuidadosamente e com o reconhecimento explícito da sua 

base ideológica, no qual a coerção e o poder não são fatores significantes; 
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• Contribui, também, onde existam pré-condições para o debate aberto e 

significativo. 

 Para (LUNARDI, 2002) o método SSM é composto por sete fases que 

permitem estruturar o problema de uma forma encadeada, analisando-o sob duas 

preocupações: uma, está relacionada ao mundo real e a outra, ao pensamento 

sistêmico. 

 Os métodos Soft Systems também conhecidos como Soft Systems 

Methodology produzem modelos informais de um sistema técnico-social. Essa 

metodologia considera o sistema, pessoas e a organização. 

 De acordo com vários estudos realizados a SSM é uma técnica bastante 

conhecida nas organizações. A essência do SSM é o reconhecimento de sistemas 

que são embutidos num contexto maior que envolve seres humanos e organização. 

A SSM é uma metodologia muito adequada tanto para esclarecer conceitos 

básicos quanto para todo o treinamento e desenvolvimento das pessoas. 

 Os estágios da metodologia SSM de acordo com CASTRO (1998): 

• Avaliação da situação do problema; 

• Descrição da situação do problema; 

• Definição abstrata do sistema a partir de pontos de vistas selecionados; 

• Modelagem conceitual do sistema; 

• Comparação do modelo e mundo real; 

• Identificação de mudança; 

• Recomendações para ação. 

 

São sete passos essenciais da metodologia (MARTINELLI, 1993): 

 

1. Observar cuidadosamente a “situação problemática”, ainda mal definida;  

2. Procurar uma primeira definição dessa situação problemática, usando 
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conceitos de estrutura e processo e suas relações, evitando padrões pré-

concebidos; 

3. Formular definições acuradas (“ root definitions”) dos sistemas relevantes, 

as quais devem chegar a uma descrição concisa e rigorosamente elaborada 

do que o sistema realmente é; 

4. Elaborar modelos conceituais para cada definição essencial (isto é para 

cada sistema relevante) os quais descreverem precisamente o que o 

sistema faz; 

5. Comparar estes modelos, do quarto passo, com a definição da situação 

problemática obtida no segundo passo, debatendo com todos os 

participantes – os “atores” da situação – a adequação dos modelos do 

quarto passo, enumerando todas as mudanças que daí surgem como 

necessárias ou convenientes; 

6. Selecionar as mudanças sistemicamente desejáveis e culturalmente 

viáveis. Não havendo acordo quanto às mudanças, volta-se ao terceiro 

passo (ou ao quarto, ou mesmo ao segundo). 

7. Acordadas as mudanças, passa-se à ação para melhorar a situação 

problema, não sendo preciso seguir a seqüência nessa ordem estrita, são 

numerosos os casos em que convém iniciar em passos intermediários. 

 No âmbito da ciência da informação, já existe uma mudança do paradigma 

da informação centrada no dado (data-centred paradigm) para o centrado no 

usuário (usercentred paradigm). Quanto ao desenvolvimento de sistemas novos, a 

ignorância da possibilidade de os usuários participarem de e contribuírem com 

este processo muito provavelmente resultará em usuários insatisfeitos e, por 

conseqüência, em baixa produtividade e qualidade de trabalho. 

“As decisões que tomarmos com respei to às novidades tecnológicas 

durante os próximos cinco ou dez anos terão efeitos profundos na maneira com o 
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qual nossa sociedade evolui, a maneira na qual os seres humanos se relacionam 

com as máquinas e um com o outro, e o relacionamento entre os seres humanos, 

seu ambiente construído e com a própria natureza”. (FURNIVAL, 1996) 

 

3.3.3 DEA - Data Envelopment Analysis 
 

 A técnica Data Envelopment Analysis (DEA) vêm sendo aplicada como 

uma alternativa aos modelos econométricos tradicionais no desenvolvimento de 

pesquisas e na obtenção de respostas mais concretas para a análise do impacto dos 

investimentos em TI nas organizações. Essa metodologia tem sido amplamente 

utilizada para avaliar a eficiência de organizações não lucrativas, como escolas, 

hospitais e operações militares; e de lucrativas, como restaurantes e bancos. 

(MAÇADA, 2002) 

 Esse modelo é uma adaptação do trabalho desenvolvido pelos autores 

MAÇADA e BECKER, utiliza a técnica DEA, permitindo analisar a conversão 

dos investimentos realizados em TI (input) em valores que possam trazer retornos 

(output) para as organizações analisadas, identificando indicadores de sucesso e 

possibilitando alertar sobre possíveis ineficiências. Fala ainda que o estudo 

estrutura-se da seguinte forma: 

• Seção 2: apresenta um panorama do setor; 

• Seção 3: descreve a metodologia e o modelo conceitual utilizado; 

• Seção 4: descreve os resultados obtidos; 

• Seção 5: são destacadas as principais conclusões do estudo. 

 

  Existe um interesse crescente com relação à mensuração e comparação da 

eficiência das unidades organizacionais, como departamentos, hospitais, escolas e 

bancos. A figura 3.1 mostra a medida de eficiência usualmente utilizada sendo a 

razão entre uma soma ponderada de output e uma soma ponderada de input: 
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Figura 3.1 – Medida de Eficiência (MAÇADA, 2002) 

 

Onde: 

ik V → é o peso unitário do input 

i e jk W → é o peso unitário do output 

j → para a unidade estudada k 

 Sob esta notação, há N unidades estudadas, m variáveis de input e n 

variáveis de output. Para cada unidade estudada, determina-se o conjunto de pesos 

que lhe dá maior eficiência possível. Pode-se notar que a eficiência é usualmente 

restringida entre os limites (0,1). A definição operacional de input e output 

depende do contexto e dos objetivos do problema de pesquisa. 

 MAÇADA (2002) pressupõe que os investimentos em TI, combinados 

com os outros fatores de input (despesas de pessoal, gastos com estrutura física e 

despesas administrativas) transformam-se em output (receitas líquidas de 

intermediação financeira, de prestação de serviços e de operações internacionais) 

de maneira indireta, usando o conceito de efetividade de conversão – capacidade 

de converter os investimentos em TI em valores que possam trazer retornos para a 

organização. O nível de efetividade de conversão representa o mix do 

gerenciamento interno e os fatores ambientais externos. 

 DEA é uma técnica de programação matemática, proposta originalmente 

por CHARNES et al, que avalia a eficiência relativa de um número de unidades 

homogêneas (denominadas DMUs – Decision Making Units) na transformação de 

input em output. Uma DMU no conjunto de dados puder produzir mais output 
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com o mesmo input, ou o mesmo output utilizando menos input. Suas principais 

vantagens são: 

• A flexibilidade, que é uma técnica não paramétrica, pois não exige uma 

forma explícita de relacionamento entre input e output, sendo 

desnecessário o conhecimento detalhado do processo de produção; 

• A geração de cenários, identificando as DMUs eficientes e as ineficientes, 

além de propor a ineficiência na utilização de input/output. 

 “ As DMUs eficientes podem ser utilizadas como modelo para as demais 

unidades, uma vez que utilizam as melhores práticas”. (MAÇADA, 2002)  

 

3.3.4 Escalas de Lickert 
 

 LUNARDI (2002) descreve em sua obra dois modelos distintos apoiados 

no modelo de MAÇADA e BECKER (1998) que contemplam forma diferenciada. 

O primeiro desenvolvimento por MAHMOOD E SOON (1991) mede o impacto 

da TI nas variáveis estratégicas organizacionais em um contexto nacional O e o 

segundo desenvolvido por PALVIA (1997) usa a mesma estrutura formal do 

primeiro, porém avalia o efeito da TI em um contexto global. 

 Esses modelos buscavam assegurar a medição das dimensões referentes 

aos impactos produzidos pela TI nas variáveis estratégicas organizacionais por 

meio de escalas tipo likert de 5 pontos (1 = pouco; 5 = muito). O instrumento, em 

sua versão final, contempla 10 variáveis, compostas por 29 itens. Cada item 

apresentou-se em forma de questão, utilizando-se o formato padrão: “Em que 

medida a TI afeta ...(o item)?”. (LUNARDI, 2001)  

 Além de apontar as variáveis estratégicas organizacionais que mais são 

afetadas pela TI nas organizações, o estudo adotado por essa metodologia propõe 

testes de diferenças de médias entre variáveis, de modo a comparar-se à 

intensidade dos efeitos da TI nas diferentes variáveis do estudo. 
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 Esse método procura apontar e avaliar, com relação à aplicação de TI, os 

seus possíveis efeitos nas organizações, considerando-se as suas percepções 

quanto ao impacto proporcionado pela TI nas variáveis estratégicas 

organizacionais. 

 De acordo com estudos promovidos por LUNARDI (2001) utilizando esse 

método, os principais resultados foram os seguintes: 

• A Competitividade, os Produtos e serviços e os Tomadores de recursos 

financeiros (clientes) são as variáveis estratégicas mais afetadas pela TI; 

• Preços e Estruturas de Custos e Capacidade são as variáveis estratégicas 

menos afetadas pela TI. 

 

3.4 Conclusão 
 

 Para entender o uso da Tecnologia da Informação é importante conhecer a 

cultura de cada organização, pois os valores e crenças compartilhados por um 

grupo influenciam suas escolhas e, portanto, seu comportamento, entre eles o uso 

da tecnologia. Assim é necessário estar tratando dos impactos que essas 

tecnologias ocasionam no interior das organizações propondo através de 

metodologias comprovadas possíveis soluções para que se tenha o menor impacto 

possível nas mesmas. 

 Notou-se que apesar de haver quantidade significativa de pesquisas 

realizadas na área, poucas são as fontes que explicam conclusivamente o impacto 

estratégico e econômico que os investimentos em TI têm sobre a produtividade e 

performance organizacional. Além disso, os resultados das pesquisas de impacto 

de TI são falhos no que se refere à medição desses impactos nas organizações 

tendo, portanto, a necessidade de mais estudos na área, a fim de atender as 

organizações. 

 A técnica de medir e avaliar esses impactos promovidos pela TI varia de 
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autor para autor. As dificuldades de quantificar ganhos ou perdas, não significa 

que os investimentos devam ser reduzidos ou aumentados, mas que devem ser 

desenvolvidos instrumentos mais sofisticados para que se possam medir tais 

benefícios. Muito das vezes os impactos da TI não se evidenciam em forma de 

retornos econômicos, mas em melhorias sociais da qualidade de vida. 

 Não cabe nesse momento a aplicação de uma metodologia no estudo de 

caso, uma vez que a intenção é fazer de fato uma análise na empresa dos impactos 

da TI independente dos métodos e técnicas, até porque cada autor adota padrões 

diferenciados ao analisar esses impactos restringindo suas análises e também pelo 

fato de que não há um estudo comprovado que diz qual é a melhor técnica para 

estar utilizando. 
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4 ESTUDO DE CASO 
 

Nesse capítulo será feita a análise dos impactos da TI em uma empresa 

detalhando seus serviços e tecnologias e conhecendo de fato alguns de quais são 

as suas tecnologias alavancar seus negócios sem comprometer seu ambiente 

organizacional e que poderão implantar tecnologias que atendam de fato as suas 

necessidades organizacionais buscando a lucratividade e a redução de seus custos. 

 

4.1 Histórico da Empresa 
 

 A empresa analisada foi fundada em Janeiro de 1999 e está localizada na 

cidade de Uberlândia – Minas Gerais, com nome de ACS Algar Call Center. 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 Call Center, antecipar as mudanças 

no mercado ao que se refere às expectativas dos clientes e gerar negócios para as 

empresas usuárias, representando desenvolvimento para a região. 

 A ACS busca atender às exigências e especificações dos melhores Call 

Centers do mundo, disponibilizando aos clientes toda a estrutura necessária para a 

devida operacionalização. A qualidade e o custo de vida são razões pelas quais a 

empresa escolheu a cidade de Uberlândia, além de ser bem servida em infra-

estrutura de telecomunicações. 

 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 Contact Center da América Latina e 
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oferece uma variedade de serviços e soluções voltadas especialmente para 

empresas que consideram a central de atendimento estratégica e fundamental no 

relacionamento com seus clientes. 

 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 de Contact Center. 

 Ao utilizar os serviços de um Contact Center, a sua empresa não está 

terceirizando o relacionamento com seu cliente, mas sim a operacionalização do 

atendimento. O papel da empresa é dar um suporte estratégico, oferecendo um 

atendimento de alto nível e agregando valor ao mesmo, tanto no que se refere a 

recursos humanos, seleção, treinamento e gerenciamento, quanto sob os aspectos 

de tecnologia, infra-estrutura e gestão de processos.  

 

4.2 Principais Serviços oferecidos pela empresa 
 

 A empresa adequa os serviços à sua necessidade. Seja qual for a 

necessidade de sua empresa, atende com uma solução flexível e personalizada. 

Entre seus serviços, pode-se destacar: 

• Soluções de central de atendimento a clientes (SAC): Serviço de 

Atendimento a Clientes no qual operadores de atendimento estão 

preparados para suportar os clientes em quaisquer solicitações tais como: 

reclamações (defeitos, mal funcionamento, tarifações/cobranças indevidas 

etc); esclarecimento de dúvidas; repasse de sugestões; obtenção de 

informações diversas; ações de relacionamento e fidelização; suporte pós-

venda e outros. 

• Televendas Ativo e Receptivo: Ações de contato por telefone, no qual o 

operador efetua ou recebe a ligação de um cliente podendo realizar vendas, 
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divulgar produtos e serviços, campanhas promocionais, ou ainda ações de 

cross-selling, up-selling, retenção de clientes, pós-venda e agendamento de 

visitas.

• Cobrança: A inadimplência é um grande problema para as empresas. Por 

isso o serviço de Telecobranças dessa empresa é uma solução bastante 

eficiente no sentido de receber valores atrasados, recuperar clientes e 

reduzir a inadimplência. Tudo isso de forma bastante rápida e com uma 

favorável relação custo x benefício.

• Pesquisas e Qualificação: A empresa disponibiliza as ferramentas e os 

profissionais necessários para a execução do processo de coleta de dados 

de pesquisas diversas, seja de satisfação de clientes, estudo de opiniões, 

levantamento de potencial de mercado, qualificação de clientes (perfil de 

clientes), e atualização de banco de dados. 

• Help Desk: A empresa fornece suporte técnico de 1°, 2º e 3º nível para 

hardware e software, reparos básicos, suporte de produtos dentre outros. 

Os profissionais de atendimento (operadores) são técnicos especializados, 

com elevado conhecimento específico do serviço. Para as empresas que 

contratam esse serviço os usuários irão acessar remotamente o suporte 

técnico que o auxiliará a resolver o problema ou dificuldade sem a 

necessidade da presença física de um técnico. 

• Internet Call Center: Produto onde há a integração do Contact Center 

com a Internet. A empresa disponibiliza toda a tecnologia, infra-estrutura e 

pessoal qualificado que possibilita que um cliente que esteja navegando 

pelo web-site da empresa que contrata nossos serviços fale diretamente 

com um agente (operador) do Internet Call Center, seja por voz, e-mail, 

chat, ou imagem, tudo em tempo real sem a necessidade de um contato 

telefônico.  

• Tratamento e respostas de e-mails e faxes: A empresa disponibiliza uma 
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equipe para receber, tratar (ler, interpretar, buscar a resposta) e responder 

e-mails e faxes recebidos. Cada vez mais as pessoas têm utilizado estes 

canais para contato com as empresas o utilizado estes canais para contato 

com as empresas o que vem demandando a criação de área específica para 

gerenciamento e execução de tais atividades.  

• Atendimento Eletrônico de Mensagens: A empresa também presta 

serviços sem a necessidade de operadores, seja para atendimento 

totalmente eletrônico através de URA's (Unidades de Respostas Audíveis) 

inclusive com reconhecimento de fala (saldos; extratos; informações 

diversas; etc.), e também para transmissão automática de mensagens 

padronizadas e pré-gravadas, que são disparadas automaticamente. 

• Fulfillment: Para conseguir incrementar a eficácia das ações comerciais 

de nossos clientes, a empresa oferece o serviço de fulfillment 

complementando o ciclo de vendas. Quando uma pessoa realiza um 

pedido, inicia-se uma cadeia de operações que vão desde o recebimento e 

processamento de pedidos e processo de logística e distribuição. 

• Consultoria em Projetos: Serviço que a empresa presta para empresas 

que queiram uma orientação sobre a montagem de uma operação de 

Contact Center (próprio ou terceirizado), e processos de atendimento e 

relacionamento com clientes. Essa empresa coloca à disposição toda a 

experiência na criação de projetos, implementação e operação de uma 

central de atendimento. 

 

4.3 Parque tecnológico da empresa 
 

 A ACS Call Center 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 
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e com a ergonometria de suas instalações.  Com sua operação ininterrupta, a ACS 

oferece segurança aos clientes, que sabem que podem contar com a eficiência da 

empresa 24 horas por dia, sete dias da semana. 

 Construída numa área total de 25.000m2, em prédios inteligentes, 

projetados para um Call Center totalmente integrado. Além dos melhores recursos 

para o funcionamento ininterrupto de um Call Center, a ACS possui áreas de 

descanso com design moderno e voltado para a melhor qualidade de vida, salas de 

reuniões e treinamentos adequadas, anfiteatro e estacionamento com alta 

segurança. 

 Os números abaixo posicionam a empresa analisada como uma das 

maiores provedoras de soluções de Contact Center da América Latina: 

• Mais de 100 milhões de reais em investimentos; 

• Capacidade para 3.300 posições de atendimento; 

• 25 mil m² de área construída; 

• Mais de 5 mil empregos diretos e indiretos; 

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

 

 A ACS está conectada com rede de telefonia pública através de circuitos 

digitais em fibra ótica com redundância e sistema de DAC (Distribuidor 

Automático de Chamadas) digital de última geração com emissão de relatórios 

gerenciais, permitindo o controle de operação do Call Center.  

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

humanos, o ambiente operacional é inigualável, com adoção de tecnologia estado-

da-arte. A empresa conta com importantes parceiros para fornecer ferramentas 

como: 

• Distribuidor automático de chamada (DAC) 

• Unidade de resposta audível (URA) 

• Discagem predictiva 
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• Integração Computação e Telefonia (CTI) 

• Sistemas de front office e back office 

• Soluções de CRM 

• Plataforma de reconhecimento de fala 

• Integração Internet Call Center 

• Sistema de Gravação de Chamadas 

• Sistema de Gerenciamento de Chamadas 

• E muitas outras. 

 

 A ACS 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 do Call Center.  

 A empresa conta também com um controle patrimonial de hardware 

(CPUs, roteadores, switches, etc) e software (coorporativos, legados à clientes, 

etc) que atende todos os funcionários na empresa. 

 

4.4 Efeitos e impactos da TI na empresa 
 

 Foi feita uma análise das tecnologias que são utilizadas na empresa e 

posteriormente a análise dos impactos que as mesmas provocam na empresa. Essa 

avaliação foi realizada através de entrevistas com responsáveis pela área de 

Tecnologia da empresa e através de levantamento dos sistemas que a mesma 

utiliza. Na entrevista foram levantados alguns impactos analisados 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 clientes, ou seja, toda e qualquer solicitação 

advinda dos seus clientes primeiramente à empresa busca soluções tecnológicas 

internamente para depois se for o caso buscar recursos externos. 
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Dentre os impactos levantados na empresa serão detalhados os mais visíveis 

e que de certa forma afetam a estrutura organizacional, seja beneficamente ou de 

forma prejudicial.  

 

• Necessidade de treinamento e adaptação do pessoal: Mediante a 

implantação de novas tecnologias na empresa é fundamental que se tenha 

os treinamentos necessários aos usuários da mesma, porém foi analisado 

que esse impacto na empresa não é totalmente explorado, visto que nem 

todos os usuários possuem os treinamentos como deveriam ter para o 

entendimento do ambiente organizacional e desenvolvimento das 

atividades. No entanto, é considerado que quanto maior os investimentos 

em TI maiores são os investimentos em profissionais através de cursos, 

treinamentos e certificações.  

• Insatisfação de usuários frente à tecnologia: Esse fator é bem visível na 

empresa e de grande importância, uma vez cada operação de usuários 

possui pacotes diferenciados de sistemas para o desenvolvimento do 

trabalho, ou seja, cada projeto lida com os seus sistemas legados. Com isso 

é possível visualizar a grande insatisfação dos usuários frente aos sistemas 

antigos, sendo os únicos recursos para desenvolverem suas tarefas tendo 

assim um mal uso da tecnologia. 

• Incompatibilidade entre softwares: Foram verificadas as tecnologias na 

empresa, em especial os softwares legados de clientes, mostrando que 

aqueles que não possuem padrão de mercado ocorrem incompatibilidades, 

até porque não executam com normalidade e possuem uma série de 

problemas com suas implantações. Quanto às outras tecnologias 

implantadas ou adaptadas na empresa não ocorrem problemas com 

incompatibilidade até porquê são testados com antecedência e 

posteriormente implantados. 

• Necessidade de atualização rápida dos equipamentos frente à rápida 
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mudança tecnológica: É de extrema importância esse fator na empresa, 

pois apesar de não ser uma empresa de tecnologia é uma das empresas no 

Brasil que mais investe em tecnologia e que de alguma forma procura está 

sempre se atualizando. É verdade que algumas tecnologias podem ser 

reutilizadas, porém é necessário estar investindo em novas tecnologias 

para estar acompanhando as mudanças tecnológicas. Além desses fatores 

foi detalhado que mesmo que a empresa não invista em determinada 

tecnologia é preciso que os profissionais de TI tenham conhecimento sobre 

quais tecnologias estão sendo mais utilizadas na empresa ou até mesmo 

quais são as melhores tecnologias de acordo com o mercado para a 

empresa. 

• Resistência cultural da empresa, usuários e dos clientes frente às 

novas tecnologias: A resistência cultural na organização é um dos 

principais itens avaliados, pois quando se implanta uma determinada 

tecnologia, por exemplo, os softwares coorporativos ou de clientes, é de 

fundamental importância que no momento da escolha dessa tecnologia os 

usuários façam parte da avaliação, pois essa forma permite que aquela 

tecnologia traga além de outras coisas satisfação aos usuários e clientes, 

não fazendo da mesma tecnologia uma rival, mas sim uma aliada. 

• Afeta a comunicação intra-empresa e entre a empresa e seus 

fornecedores, distribuidores e clientes: A comunicação é sem dúvida um 

dos principais requisitos de trabalho na empresa, pois quando de se fala em 

comunicação busca-se uma linguagem simples e de fácil acesso a todos 

que de certa forma trabalham com a informação evitando as contradições e 

inconsistências dos dados. Como a empresa avaliada é uma empresa de 

Contact Center é fundamental que a comunicação seja eficiente buscando 

a perfeita satisfação dos clientes e a confiabilidade dos serviços prestados. 

• Redução dos custos: Com a adoção da Tecnologia da Informação 

(hardware, software, sistemas de telecomunicações e armazenamento de 
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dados, sistemas de gestão entre outros) notou-se que além de melhorar os 

processos organizacionais essas tecnologias diminuem os re-trabalhos 

otimizando o tempo de execução das tarefas através da automatização das 

atividades e assim reduzindo os custos da empresa. 

• Lucratividade: O grande desafio de tudo é medir o lucro que a empresa 

vai obter com determinadas tecnologias, porém a empresa considera essa 

medida subjetiva, pois não é fácil reconhecer os retornos que aquela 

tecnologia implantada trará para a empresa. No entanto, é visto que 

algumas tecnologias investidas não trouxeram tantos retornos sendo, 

portanto, revista à forma de avaliar esse impacto. 

 

4.5 Conclusão 
 

 As organizações, nos mais variados setores e lugares, têm feito enormes 

investimentos em TI, sendo que a concorrência aparece como um dos principais 

fatores que têm justificado esses. 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. 

 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 

as diversas tecnologias que estão no mercado e as empresas que estão 

implantando, mesmo que não invista em alguma, pois dessa forma o risco de se 

ter grandes impactos com a TI diminuem consideravelmente. 

 Quando há necessidade de reestruturação do negócio a empresa avalia o 
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seu nível de eficiência atual. Os principais indicadores de eficiência de uma 

empresa são desempenho financeiro, satisfação dos clientes, satisfação dos 

usuários e adaptabilidade. Depois deve determinar-se porque a mudança é 

necessária e o grau de mudança requerido. E finalmente levantar as ferramentas 

necessárias para alavancar à reestruturação do negócio. Para que o processo de 

adoção de uma tecnologia seja bem sucedido, deve-se seguir uma abordagem que 

verifique as necessidades de mudanças e a melhor maneira de fazê-las com todos 

os envolvidos entre outros evitando a ocorrência dos grandes impactos. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 Dentro do novo contexto empresarial criado pela globalização, a 

tecnologia de informação fornece possibilidades de permanente atualização e 

integração dos negócios, visto que potencializa os processos de tratamento, 

disseminação e transferência de informações.  

Em muitos casos essa tecnologia tão importante parece ainda não ter 

alcançado plenamente as pequenas empresas que, no geral, não possuem sistemas 

informatizados, verificando que a pequena empresa não percebe mudanças 

significativas em suas atividades após a informatização. Assim, a maioria das 

empresas não sente efeitos positivos na informatização. Tais resultados 

demonstram, portanto, que uma ferramenta tão poderosa como a tecnologia de 

informação ainda não está a serviço das pequenas empresas. 

É aconselhável uma avaliação antes de investir em equipamentos, levando-

se em conta alguns aspectos, como a quantidade de clientes e fornecedores, as 

encomendas, o orçamento, o estoque, as análises financeiras, a quantidade de 

usuários, a quantidade de registros e documentos etc. Levantada à necessidade de 

implantação de um sistema de informação, a empresa deverá avaliar o que 

realmente precisa, para assim comparar todos os pacotes oferecidos no mercado 

(custo/benefício) e, então, escolher um sistema mais eficaz para sua gestão.  

GRAEML (2003) discute uma questão-chave em sua obra. A TI é vista 

pela empresa como despesa ou como investimento? E assim mostra que a 

diferença é muito grande: despesas estão associadas a gastos recorrentes, e os 

benefícios advindos são imediatos e de vida curta. Já os investimentos são gastos 
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menos freqüentes, cujos benefícios estão usualmente associados à estratégia da 

empresa e não ocorrem tão rapidamente.  Acrescenta ainda que a decisão de 

investimentos é normalmente mais complicada, não só devido ao fato de as 

quantias envolvidas serem maiores, em geral, como também pelo impacto que se 

pretende que tenham sobre o desempenho futuro da empresa. 

É indicada a orientação de pessoas tecnicamente capacitadas, tanto para o 

dimensionamento, quanto para a escolha dos equipamentos e softwares que serão 

implantados. Em alguns casos, é melhor procurar empresas que elaborem sistemas 

personalizados, em vez da compra de pacotes comerciais prontos, pois a maioria 

das empresas terceiriza o desenvolvimento de softwares e nem sequer conhece os 

recursos que tem disponível, agravando ainda mais o mau aproveitamento e o 

baixo retorno dos recursos apresentados após a informatização. 

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, poucos são os estudos que 

comprovam se os altos investimentos realizados em TI 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. 

Todos esses fatores analisados contribuem para formar o quadro da 

informatização deficiente nas empresas: falta de conhecimento da potencialidade 

da tecnologia de informação, pouco conhecimento dos recursos que essa 

tecnologia oferece, falta de treinamento dos usuários e escassez de consultorias 

preparadas para atender às condições apresentadas por esse mercado provocando 

inúmeros impactos em sua estrutura organizacional.

Esse trabalho promove uma melhor conscientização dos responsáveis pela 

TI, no que se refere à utilização das tecnologias e seus investimentos nas 
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empresas, mostrando que é essencial o uso da tecnologia da informação, desde 

que esteja aliada aos negócios da empresa, e que é necessário antes de tudo ter o 

conhecimento da tecnologia a ser investida, pois dessa forma os impactos 

provocados pelo uso da TI podem ser minimizados na organização. Além disso, 

mostra que já existem metodologias ou técnicas que avaliam os impactos 

provocados pela TI, sejam nos investimentos ou na estrutura organizacional e que 

podem ser utilizadas em qualquer organização.  

A contribuição desse trabalho está na continuidade desse projeto, à medida 

que outro aluno que queira desenvolver um projeto de monografia poderá dar 

continuar a análise até então apresentada e assim poderá adotar ou desenvolver 

uma metodologia ou técnica, podendo de fato analisar e mensurar os impactos 

provocados pela utilização da tecnologia da informação nas organizações.  
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