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Resumo

Dentro do novo contexto empresarial criado pela globalização, a tecnologia
de informação fornece possibilidades de permanente atualização e
integração dos negócios empresariais, visto que potencializa os processos
de tratamento, disseminação e transferência de informações. Essa tecnologia
tão importante parece que ainda não atingiu plenamente as pequenas e
médias empresas que, no geral, não possuem sistemas informatizados. A
informatização tornou-se um diferencial competitivo que pode assegurar
crescimento e perenidade às empresas e que, portanto não pode mais ser
desprezada e muito menos adiada. Para verificar a situação atual do
emprego da tecnologia de informação em pequenas e médias empresas foi
realizada uma pesquisa em nº 11 empresas em diversos segmentos na
Região Metropolitana de Catalão no intuito de compreender o emprego
dessa tecnologia nessas organizações.

Palavras-chave: Gestão integrada; sistema informatizado; tecnologia da
informação.

1. Introdução

Nos anos 90, normas internacionais foram desenvolvidas e revisadas
para auxiliar a gestão das organizações a equilibrar interesses econômico-
financeiros com os impactos gerados por suas atividades. A integração das
normas NBR 9001:2008, NBR 14001:2004, OHSAS 18001:1999, dentre
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outras são as mais implementadas nas organizações e apresentam requisitos
comuns que permitem ser compartilhados por sistemas de gestão. O que mais
se pratica atualmente é a integração desses requisitos em um único sistema
não só com o objetivo de atender as satisfações dos seus clientes com seus
produtos e serviços, mas também a todas as outras partes interessadas, como
governo, sociedade, reduzindo custo e maximizando tempo no seu processo.
Diante da grande quantidade de requisitos apresentados e das pressões
desenvolvidas dessas diferentes partes, algumas organizações decidem pela
integração de sistemas de gestão optando pela gestão através de softwares
buscando elevar a competividade no mercado global.

Com o avanço da tecnologia da informação e sua disponibilidade
as organizações passaram a denpender cada vez mais das informações e
desfrutar dos sistemas computacionais cada vez mais refinados para suportar
suas atividades.

Para desenvolver este artigo, o mesmo possui o problema: As
empresas têm investido no seu sistema de Gestão Integrado?

O planeta Terra possui uma capacidade finita de disponibilizar
recursos naturais fundamentais para atender as necessidades da humanidade
e de todos os seres vivos que nele habitam. Entre estas demandas humanas
há a produção de bens e prestação de serviços. Atualmente, muitos dos
gestores destas atividades, já entenderam a importância de equilibrar seus
consumos e descartes com a capacidade de recuperação da natureza. Por
isso, muitas organizações, principalmente as da área automotiva, estão
buscando implantar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) certificado
de acordo com a NBR ISO 14001. Sistema esse que requer altos
investimentos.

Este trabalho tem como objetivo geral verificar nas organizações
que possui sistema de gestão integrado quais as ferramentas utiliza. Para
desenvolver objetivo geral será utilizado os seguintes objetivos específicos:
verificar se com a utilização da ferramenta houve redução do tempo gasto
com as atividades, identificar se houve redução de custo com impressão,
verificar as dificuldades da implantação do software, identificar os
resultados alcançados, analisar se o custo investido é viável.

Os pequenos e médios empresários devem se informar sobre o
benefício da informatização para a organização, deixando de lado a crença
de que a informática é mais uma despesa. Os benefícios, na verdade, são
muitos e em pouco tempo o investimento feito é recuperado, aumentando
em muito as vantagens competitivas da empresa no mercado.
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Ao pensar em custos investidos para a obtenção do certificado ISO
14001 atenta-se para o possível retorno financeiro que pode existir se esse
SGA for eficiente e eficaz.

O payback é um assunto que interessa os empresários e investidos
do segmento automotivo, por isso configura-se a necessidade de investigar
se realmente há redução de custos com a implantação do Sistema de Gestão
Ambiental Certificado em uma indústria de autopeças.

O sistema de informação pode ser utilizado em todos os processos
empresariais, porém por vários fatores, nem sempre atendem as expectativas
dos gestores. Atualmente, veem sendo usado como uma ferramenta para o
Sistema de Gestão Integrada (SGI), por este motivo observa-se a
necessidade de averiguar quais são os benefícios obtidos para o SGI ao
implantar os softwares em seu gerenciamento.

2. Fundamentação sobre Gestão Integrada e Sistema Informatizado

2.1. Gestão Integrada

Conforme Cerqueira (2007) as organizações produtoras de produtos
ou serviços estão cada vez mais preocupadas em atender as exigências do
mercado. Para isso, buscam identificar os modos potenciais de falha
conforme suas atividades, que podem ocorrer e trazer impactos negativos
a sua imagem perante o mercado. As organizações de normalização
principalmente a ISO – Internatinal Organization for Standardization e
outras entidadades de certificação têm se preocupado em estabelecer
modelos ou especificações de sistemas de gestão, que quando
implementados, sejam capazes de atender aquelas necessidades de maneira
preventiva. Propondo requisitos ou especificações para sistema de gestão
documentado, determinando padrões mínimos relacionados com a
necessidade de prevenção de problemas, assegurando a sobrevivência do
negócio, as mesmas compartilham requisitos comuns, onde permite a sua
implementação de forma isolada ou integrada.

Ainda o autor Cerqueira (2007) afirma que a palavra sistema tem
uma grande abrangência ela pode ser empregada para representar uma parte
ou subconjunto de um universo ou o próprio universo considerado, com
isto a palavra sistema já inclui o conceito integração fica superada, uma
vez que ele pode representar parte ou mesmo um todo, isto é, torna-se
uma questão relativa às suas próprias condições de fronteira e ao universo
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que esta inserida. Com isto conclue que por se tratar de um conjunto de
elementos, que não necessariamente precisam ter a mesma natureza, os
sistemas têm fronteiras própras, tem limites a serem considerados, mesmo
que esses limites possam ser infinitos, e como tal podem ser unidos ou
integrados em conjuntos mais abrangentes. O sistema de gestão de uma
organização pode ter seus elementos organizados ou agrupados para atender
a diferentes propósitos da gestão.

Em um sistema de gestão pode interagir e se inter-relacionar os
diversos elementos, recursos humanos, recursos materiais, infraestrutura,
recursos informacionais, recurcos documentais, recursos financeiros,
recursos ambientais, métodos e procedimentos de trabalho.

Albertão (2001) descreve que o sistema integrado de gestão
informatizado possibilita ao executivo trabalhar com eficácia nas suas
funções de direção, organização e planejamento, contibuindo para a
execução do planejamento estratégico, tático e operacioanal, com resultados
contínuos e imediatos, o que lhe permite através dos feedbacks do sistema,
estabelecer correção dos desvios apresentados obtendo redução dos custos
operacionais; redução do grau de centralização das decisões; melhoria da
qualidade das informações; melhoria na produtividade e melhoria nas
tomadas de decisões.

2.2. Sistema Informatizado

O mundo esta passando por uma fase de mudanças rápidas, estas
mudanças fazem parte da evolução social, tecnológica e mental que o ser
humano vem conquistando e estas mudanças trazem ameaças àquelas
organizações que seus produtos perderam o valor pela chegada de outro
no mercado mais barato e com maior recurso, onde seus concorrentes tem
um preço mais em conta por utilizarem de novos equipamentos que
tornaram seu processo ultrapassado pelo nível de tecnológia que ela ainda
mantém no mercado.

Nos últimos dez anos o computador moderno teve grande
metamorfose, revolucionou o modo de controlar e gerenciar as atividades
humanas na fábrica, no escritório e no campo. A necessidade de se usar
computadores de forma economica, flexivel e dinâmica fez com que toda
tecnologia de apoio ao seu uso fosse desenvolvida com isto a tecnologia
de informação TI passa a figurar nas organizações para transformar dados
em informações tratadas, colocando estas informações disponivel em
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qualquer hora em qualquer lugar e de forma desejada, utilizando uma gama
de produtos – hardware e software Verri (1999).

Para Albertão (2001), qualquer sistema de informação é a espinha
dorsal de uma organização, podendo conduzir a mesma sem grandes
problemas, como pode levar a grandes dores, não podendo ser padronizado
com inconsistência de dados e redudância. O objetivo maior de um ERP
é a integração dos dados organizacionais e sua disponibilidade em tempo
real, opera através de um banco de dados único, que é compartilhado por
todas as aplicações da organização, desde que o usuário tenha permissão
de acesso.

Segundo Cassaro (2010) Sistema é um conjunto de funções
logicamente estruturadas, com a finalidade de atender a um dado objetivo.
O autor observa ainda que toda empresa é um sistema, um grande sistema,
um macrossistema, sendo em si uma estrutura estática, tendo movimento e
dinamismo por causa do conjunto de seus sistemas de informação produzido
pelos seus sistemas que possibilita o planejamento, a organização, a
coordenação e o controle de suas operações. Sendo que o sistema de
informação compõe um dos maiores e valiosos ativos da empresa. Afirmando
que uma empresa será mais dinâmica, mais agressiva, mais inovadora e mais
atraente no mercado do que suas concorrentes, na medida em que possua
melhores sistemas de informações e conte com pessoas capacitadas a se
utilizar destas informações para as suas tomadas de decisões.

Albertão (2001) define sistema de informação como uma serie de
elementos ou componentes inter-relacionados, numa ordem especifica, que
coletam (entrada), manipulam e armazenam (processamento), disseminam
(saida) os dados e informações e fornece um mecanismo de feedback
(retroalimentação), informações esta que são utilizadas pelos usuarios para
tomadas de decisões tornando um item fundamental para o sucesso da
empresa e do proprio sucesso dos gestores. A informação e tão mais valiosa
quando ela é precisa e está no lugar certo no momento exato.

Conforme Oliveira (1995) geralmente tem-se dificuldade de avaliar,
de forma quantitativa, qual o efetivo benefício de um sistema de
informações gerenciais, ou seja, a melhoria no processo decisório o mesmo
relata que para a empresa usufruir das vantagens básicas do sistema de
informações e necessário que alguns aspectos sejam observadosd como o
envolvimento adquado da administração, a atenção especifica ao fator
humano, apoio organizacional dentre outros.
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3. Metodologia

A metodologia que será utilizada para o desenvolvimento deste
artigo científico é o estudo de caso por meio de analise descritivo das
empresas que informatizaram o seu sistema e utilização de técnicas como
questionário.

De acordo com Vieira (2010) , a pesquisa descritiva como o próprio
nome diz, preocupa-se com a descricao dos fatos ou dos fenomenos. Esse
tipo de pesquisa e mais aprofundado que o exploratorio. As pesquisas de
carater descritivo da um passo alem da mera exploracao, nao chegando ao
ponto, entretanto, de dar uma explicacao para um determinado fenomeno.

Para Vieira (2010), O estudo de caso parte de uma lógica dedutiva.
O caso é tomado como unidade significativa do todo podendo incluir várias
outras técnicas: entrevista (diretiva e não diretiva), análise de conteúdo,
observação (sistemática ou participante), questionário.

Segundo Danton (2002) O uso de questionário requer algumas
condições. O pesquisador deve saber exatamente o que procura o objetivo
de cada questão; o informante deve compreender perfeitamente as questões,
o questionário deve seguir uma estrutura lógica. Deve ser progressivo (do
mais simples ao mais complexo), conter uma questão por vez e ter
linguagem clara. Antes de aplicar o questionário é sempre aconselhável
testá-lo antes para verificar se não é necessário fazer alterações nas
questões.

4. Análise de cenários

Dentro deste contexto foi evidenciado com a realização da pesquisa
que temos vários tipos de software no mercado, onde cada um deles
atendeu a expectativa do seu cliente. Todas as empresas que possuem o
sistema informatizado disseram ser um investimento viável, onde trouxe
otimização do tempo nas tomadas de decisão, confiabilidade nas
informações.

4.1. Ramo de Atuação

De acordo com a figura 1 é mostrado a pesquisa realizada em
diversos segmentos com objetivo de analisar a visão das empresas em
relação a utilização do sistema informatizado.
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Figura 1: Ramo de Atuação
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas

4.2. Porte das empresas

Das 11 empresas que responderam o questionário 04 de pequeno
porte e só uma possuiu o sistema informatizado.

Figura 2: Ramo de Atuação
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas
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4.3. Certificação

Todas as empresas que participaram do questionário possuem
certificação, prevalecendo a NBR ISO 9001.

Figura 3: Certificação
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas

4.4. Sua empresa possui sistema informatizado (Software) para fazer
a gestão de algum dos sistemas listados acima.

Aqui neste gráfico podemos evidenciar o que as bibliográfias
relatam das 07 empresas que possuem seu sistema informatizado 06 são
de grande porte, sendo só uma de pequeno porte.
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Figura 4: Sistema de Trabalho
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas

Podemos evidenciar a diversidade de softwares fornecidos no
mercado.

Figura 5: Software utilizado
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas
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4.5. Motivo da Impantação do Sistema Informatizado

Este gráfico nos mostra que as empresas têm buscado o sistema
informatizado por motivos que buscam a melhoria do seu processo, como
descrito nas pesquisas e relatado abaixo e não com uma visão para
acompanhar o concorrente, marketing ou exigência do seu cliente.

a) Redução de problemas com os órgãos fiscalizadores por
conhecimento e atendimento a legislação aplicável e redução
do tempo utilizado para a identificação e monitoramento dos
requisitos legais aplicáveis;

b) Melhorar a eficiência do Sistema de Gestão da Qualidade e do
Integrado;

c) Facilidade no controle do sistema de gestão, acessibilidade mais
ágil, link com várias ferramentas do Sistema de Gestão.
(Retiradas do Questionário aplicado nas empresas).

Figura 6: Motivo da implementação do sistema informatizado
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas

4.6. Motivo para não Implantação do Sistema Informatizado

Podemos evidenciar o que relata as bibliografias, muitas empresas
ainda acham que melhorar o seus processos com a implantação de um
sistema informatização e gastar e não um investimento que trara retorno
no futuro.
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Figura 7: Motivo para não implantar um sistema informatizado
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas

4.7. Qual o maior benefício que um sistema de gestão informatizado
traz para a organização

As empresas que buscaram o sistema informatizado relataram como
maior benefíco da implantação melhorar a tomada de decisão 1º lugar, em
seguida outros conforme relatado acima e empatado a redução de custos
com a confiabilidade dos seus processos.

Figura 8: Benefício do sistema informatizado
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas
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4.8. Houve otimização do tempo na tomada de decisões após implantação

Otimização do tempo, item que vale dinheiro para toda empresa,
quando mais rápido a informação, mais agil torna o processo.

Figura 9: Otimização do tempo na tomada de decisão
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas

4.9. Após a informatização teve aumento da confiabilidade das
informações

Este gráfico nos mostra um item muito importante para as
empresas. Confiabilidade nas suas informações para tomadas de decisões
e exercicio das atividades, todas conseguiram alcançar.

Figura 10: Identificação da redução de falhas nos processos de gestão
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas
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4.10. Após a informatização foi possível identificar redução de falhas
nos processos de gestão

Com redução de falhas no seu processo as empresas passam ter
mais tempo para buscar melhorias nos seus processos.

Figura: Identificação de redução de falhas nos processos de gestão
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas

4.11. O custo investido é viável

Neste gráfico podemos evidenciar que o investimento empregado
em software não é um custo que não terá retorno para empresa, pois todas
responderam ser um custo viável.

Figura 12: Custo do investimento
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas
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4.12. O sistema de informatização utilizado atendeu as expectativas da
empresa

Um dado muito importante fica explicito no gráfico acima,
nenhuma das 07 empresas que possui o seu sistema informatizado tiveram
as suas expectativas frustadas em relação o sistema.

Figura 13: Sistema de Informatização utililizado atendeu as expectativas
Fonte: Dados do Questionário aplicado nas empresas

4.13. Resultados

Através do estudo realizado foi evidenciado que das 11 empresas
pesquisadas, 07 possuiu o sistema informatizado, e a maior parcela que
detêm este uso e nas grandes empresas conforme relatado nas bibliografias.
Não podemos deixar de destacar, mais uma confirmação das bibiliografias
as 04 empresas que não possuem o sistema certificado, 03 responderam
que não possuem pelo custo alto.

As maiorias das empresas responderam que buscam a implantação
de um sistema informatizado:

a) Primeiro lugar ficou melhorar a tomada de decisão;
b) Segundo lugar seguida outros conforme relatado no item 4.6;
c) Empataram redução de custos com a confiabilidade dos seus
processos.
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5. Conclusão

Conclui-se que a maioria das empresas busca por uma qualidade
que, enquanto conceito, é um valor conhecido por todos e, no entanto,
diferente em relação às necessidades e expectativas.

Muitas empresas atualmente estão passando por modificações e
existem empresas que ainda não estão em busca desta melhoria para
fortalecimento no mercado e melhoria dos seus processos de gestão para
uma tomada de decisões sustentadas adequadamente por fatos e dados e
atitudes que induzem a melhoria contínua.

O software é uma grande ferramenta que pode auxiliar os gestores
a ter agilidade, confiabilidade, melhoria de comunicação entre setores e,
até redução de retrabalho quando adquirido corretamente por pessoas que
conhecem o processo da empresa.

Os softwares devem ser mais divulgados para as empresa mostrando
o seu real benefício que tornarão a entrada e troca de informação mais
ágil e segura, quebrando a cultura que investimento em software é um
custo, mas sim um investimento, que em médio prazo vai trazer benefício
para a empresa.
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