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Resumo

O objetivo deste estudo foi analisar a importância da gestão da tecnologia
da informação em médias empresas, assim como verificar se elas utilizam
essa ferramenta de gestão e de que forma. Foi feito um levantamento
teórico sobre a gestão da informação nas organizações; no segundo,
buscando-se mostrar como se dá a vantagem competitiva organizacional,
assim como suas especificações. A partir disso, foram feitos estudos de
casos sobre a aplicação da tecnologia da informação em 40 médias
empresas da cidade de Catalão - GO, enfatizando-se a necessidade do
planejamento de gestão da informação como fator de incentivo à
competitividade. Verificou-se a falta de preocupação das empresas com
essas ferramentas e a dificuldade para percepção de oportunidades e
ameaças a elas relacionadas.

1. Introdução

Num mercado extremamente competitivo, uma empresa, para ser
bem sucedida, precisa angariar a maior parcela possível do mercado. As
principais variáveis que orientam o jogo mercadológico da concorrência
são o preço, a qualidade do produto, a disponibilidade nos pontos de venda
e a imagem de que o produto goza junto aos consumidores.
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Para melhorar a competitividade, as empresas devem buscar a
eficiência de todo o processo produtivo. Processos mal gerenciadossão
responsáveis pela perda de lucro e desperdícios de tempo, tornando o custo
e a capacidade competitiva da empresa bem limitados.

Nas últimas décadas, o surgimento de sistemas integrados de
informação forneceu às empresas novas ferramentas para auxiliar na gestão,
análise e acompanhamento de seus processos. Para as empresas de maior
porte, a adoção desses sistemas é indispensável, pois é a única forma de
reunir as informações e permitir o acompanhamento integrado por parte da
equipe gestora. Nas de menor porte, tais ferramentas tendem a ser
simplificadas, pois a estrutura reduzida facilita o processo de gestão. Situadas
entre esses dois grupos, nem sempre as empresas de médio porte conseguem
perceber a importância da gestão da informação como ferramenta de gestão,
e com isso perdem oportunidades de crescimento e de lucratividade.

O presente estudo teve por objetivo buscar respostas para os
questionamentos que cercam os benefícios trazidos pela implementação de
um sistema de informação integrado para a gestão da organização e
verificar as mudanças sofridas com a implantação do sistema de informação
para as empresas de médio porte.

2. A TI como Vantagem Competitiva das Empresas

As constantes mudanças globais e o constante avanço tecnológico
fizeram com que empresas se vissem inseridas num mercado cada vez mais
complexo e acirrado. A busca por melhorias que tornassem os custos para
se produzir cada vez menores, aumentando assim os ganhos com a
produtividade, tornou a tecnologia da informação uma palavra tão
importante quanto é a sobrevivência de uma empresa no mercado de
trabalho atual.

Não há dúvidas de que a tecnologia da informação mudou a forma
de pensar das empresas, nos dias de hoje; da microempresa até a
multinacional, todas devem ter o máximo possível de tecnologia, não só
no que diz respeito à informática, mas também no que se refere a área
humana e profissional.

Para Ramos e Ferreira (2005, p. 70), a tecnologia da informação
está vinculada a diversas áreas empresariais:

A área de tecnologia de informação está intimamente ligada às
diversas transformações ocorridas nas empresas. Atualmente, a TI
está inserida em praticamente todas as atividades empresariais,
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dando suporte para a melhoria na qualidade de serviços e
produtos. Encontram-se exemplos do uso da TI nos níveis
operacionais, de conhecimento, gerencial e estratégico, tornando
os investimentos em tecnologia cada vez mais altos e mais
constantes.

A Tecnologia dainformação compõe-setanto de elementos da
informática, como softwares, hardware, redes intra e extranet, internet,
como também de estratégia e informação (RAMOS E FERREIRA 2005).
Trocar todos os computadores velhos de uma empresa por novos, não
necessariamente significa que os gestores fizeram uma prática 100%
pertencente à TI; muitas vezes estas estações de trabalho são substituídas
simplesmente por estarem dando prejuízo, devido ao desgaste que o tempo
provocou. Tornar uma empresa suficientemente auto-eficaz de se informar
sobre sua infraestrutura, seu quadro de funcionários, seus negócios, clientes,
posicionamento de mercado, são algumas das informações estratégicas que
uma empresa pode adquirir praticando a TI.

Para Luftman (1996), a tecnologia da informação pode ser divida
em duas partes, a primeira é representada por infraestrutura e a segunda
por informação e estratégica, como mostra a Figura 1.

Figura 1 - Tipos de Tecnologia da Informação.

Fonte: Ramos e Ferreira (2005, p. 71 apud LUFTMAN 1996)

Empresas que conseguem ou conseguirem funcionar naturalmente
com os três tipos de TI, tecnologia da informação de infraestrutura,
informação e estratégia, possivelmente conseguirão criar e retirar novos
serviços e produtos do mercado, sem perder clientes no mercado
consumidor.
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Investir em TI aumenta a produtividade da empresa e permite que
ela desenvolva novos produtos e serviços, ou até mesmo possibilita o
desenvolvimento de seus processos exclusivos, o que abre novos mercados
(OLIVEIRA 2008).

Investimentos em TI, na maioria das vezes, são justificados pela
necessidade de acompanhar um concorrente ou o mercado; porém, para
Ramos e Ferreira (2005, p. 73), “[...] quanto mais se investir em TI, maiores
serão a rentabilidade, o desempenho no mercado e a satisfação dos clientes”.

2.1. Planejamento Estratégico

Surgido na década de 70, Kotler (1992) relaciona o Planejamento
Estratégico (PE) com três ideias básicas: uso de investimentos ao invés
de gastos; realização constante de avaliações de lucro potencial e;
planejamento estratégico como pura estratégia. Para cada segmento de bens
ou serviços, a empresa deve realizar PE para identificar todas as variáveis
possíveis como concorrência, objetivos e satisfação dos clientes.

Kotler (1992, p. 63) explica que planejamento estratégico pode ser
definido como “o processo gerencial de desenvolver e manter uma
adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças
e oportunidades de mercado”. Portanto, deve-se compreender que PE é um
processo singular que facilita a empresa a realizar seu planejamento de
curto e médio prazo de forma mais satisfatória:

Planejamento estratégico é o processo contínuo de,
sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro
contido, tomar decisões atuais que envolvem riscos; organizar
sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas
decisões e, através de uma retroalimentação organizada e
sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com
as expectativas alimentadas (DRUCKER, 1984, p. 133).

O planejamento estratégico existe para direcionar investimentos
futuros e obter uma análise interna e externa do ambiente em que se vive.
Partindo deste ponto, estratégia existe para direcionar a organização rumo
ao melhor percurso a seguir; com isso tem-se:

A estratégia deve ser criada para direcionar os investimentos
futuros, os produtos a serem comercializados, o enfoque de
mercado, as habilidades pessoais necessárias e as estratégias
operacionais. Servirá também para avaliar os pontos fracos e
fortes da empresa, a situação de competitividade e o
posicionamento de mercado (BERTAGLIA 2005, p. 38).
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2.2. A Competitividade para as Empresas de Médio Porte

O Serviço Brasileiro de Apoio ás Pequenas e Médias Empresas
(SEBRAE, 2004) classifica como empresas de médio porte aquelas que
possuem de 50 a 99 empregados, no caso do comércio e de serviços, ou
de 100 a 499 empregados, no caso das indústrias. Outro critério de
classificação utiliza o faturamento anual, que para as empresas de médio
porte deve estar entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões.

Essas empresas possuem características próprias, pois já se
distanciaram das práticas mais simplificadas adotadas nas de menor porte,
mas ainda não se adequam ao formato de gestão das grandes empresas.
Terence (2002) ressalta que, diferentemente das menores, as médias empresas
exigem dedicação integral de seus gestores aos aspectos administrativos, o
que muitas vezes dificulta o acompanhamento dos processos produtivos. Para
que ambos os setores sejam adequadamente atendidos, as ferramentas e as
práticas administrativas devem ser racionalizadas, melhorando a qualidade
das informações e oferecendo o tempo necessário para sua análise e para a
tomada de decisões. O Quadro 1 mostra resumidamente as características,
vantagens e desvantagens das empresas de médio porte.

Quadro 1 - Características das Empresas de Médio Porte

Fonte: Bleicher (2008, p. 22 apud OLIVEIRA; BERTUCCI, 2003, p. 3)
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Essas características mostram como as empresas de médio porte
acabam refletindo aspectos comuns às pequenas e às grandes. Algumas das
desvantagens apontadas por Bleicher podem ser revertidas através de
práticas de gestão que consigam superar os obstáculos. Nesse aspecto, a
TI pode ser uma ferramenta eficaz, pois ajuda a dar nitidez e agilidade
para análise do ambiente e para a tomada rápida de decisões.

3. A Pesquisa com as Empresas de Catalão

3.1 Universo e Metodologia

A pesquisa foi realizada com proprietários de empresas de médio
porte da cidade de Catalão-GO, selecionadas de acordo com os critérios
utilizados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE, 2004). Foram realizadas 40 entrevistas com os gestores, todos
com conhecimento de mercado e experiência nos respectivos ramos de
atuação. Os questionários estruturados e de múltipla escolha buscaram
identificar a existência de uma área de TI na empresa, a preocupação do
gestor com o desenvolvimento dessa área e a percepção da TI como fator
de aumento de produtividade. Buscou ainda identificar se a empresa
desenvolve um planejamento estratégico, seu posicionamento no mercado
e o nível de competitividade do setor. Os respondentes não foram
identificados, evitando-se distorções que pudessem advir do receio da
divulgação de dados estratégicos. Após a aplicação do questionário, os
dados foram coletados e tabulados. Os dados foram organizados em
planilhas que originaram gráficos para análise.

3.2 Posicionamento da Empresa e Competividade do Mercado

A primeira informação levantada foi sobre o posicionamento da
empresa no mercado em que atua e a percepção dos gestores quanto à
competitividade de seu setor. As respostas aparecem nas Figuras 1 e 2.
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Figura 1 - Como considera o posicionamento da empresa no mercado?

Figura 2 - Características do Mercado

As respostas mostraram que os mercados em que essas empresas
atuam são considerados competitivos ou muito competitivos. Ao mesmo
tempo, a maioria dos gestores qualificam seu posicionamento como regular
(90%), o que demonstra certa insatisfação com a atual situação da empresa
perante seus concorrentes.
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3.3. Áreas de TI e Produtividade

Num segundo momento, o questionário abordou a existência da área
de TI nas empresas, a percepção de sua necessidade e de seu relacionamento
com a produtividade. Os resultados aparecem nas Figuras 3 a 5.

Figura 3 - Existe Área de TI na Empresa?

Figura 4 - Os Sistemas de TI são necessários para a empresa?
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Figura 5 - O Setor de TI tem influência sobre a produtividade da empresa?

As figuras acima mostram que cerca de um terço das empresas
pesquisadas (33%) ainda não possui sistemas de TI. A maioria dos gestores
tem consciência de sua importância, tanto que apenas 15% responderam
negativamente a essa pergunta. Não por acaso, também foi esse o
percentual daqueles que não consideram relevante a TI para a produtividade
e para a gestão administrativa.

3.4. Planejamento Estratégico e TI como Diferencial Competitivo

O tema seguinte foi a utilização de planejamento estratégico por
parte das empresas e a percepção da TI como eventual diferencial
competitivo. As respostas são mostradas nas Figuras 6 a 8.
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Figura 6 - A Empresa adota ferramentas de planejamento estratégico?

Figura 7 - São adotadas estratégias competitivas quanto à gestão da informação?
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Figura 8 - A Empresa considera a TI como diferencial competitivo?

As respostas mostradas nas figuras acima mostram que há
consciência, por parte dos gestores, da necessidade da adoção de
planejamento estratégico para suas ações, já que 78% deles responderam
afirmativamente a essa questão. No entanto, nesse planejamento a gestão
da informação ainda não assume papel relevante, pois o mesmo percentual
reconhece não incluí-la nas estratégias da empresa. O fator positivo é que,
ao mesmo tempo, há uma preocupação com essa deficiência, pois 85%
dos gestores afirmaram que têm buscado o desenvolvimento da TI como
auxiliar no aumento da competitividade da empresa junto ao mercado.

4. Considerações Finais

Os dados levantados pela pesquisa mostraram que há consciência
por parte dos gestores das empresas de médio porte quanto à importância
da TI como diferencial estratégico e competitivo para o posicionamento
no mercado. Muitas já adotam ferramentas de TI, mas um contingente
significativo ainda apresenta-se em estágios intermediários de implantação,
o que não permite a conclusão sobre a repercussão desse setor sobre as
áreas administrativas e produtivas.

Mesmo representando um percentual minoritário, é importante
ressaltar que 15% dos gestores pesquisados ainda não reconhecem as
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mudanças ocorridas nos últimos anos e mantêm-se distanciados das
modernizações praticadas pelas empresas que precisam encontrar novas
fórmulas de sobrevivência e crescimento em ambientes altamente
competitivos.

Devemos levar em consideração, no entanto, que o planejamento
estratégico e a área de tecnologia da informação não devem ser
considerados como ferramentas que por si só garantam a melhor estratégia
para a organização, mas sim como um instrumento disponível para auxiliar
a gestão da empresa, de forma a elaborar suas estratégias com foco na
melhoria de seus resultados.

O que se pode notar na gestão das empresas de médio porte de
Catalão-GOé que, muitasvezes, o que pode impedir que o planejamento
estratégico se estabeleça e se desenvolva é a falta de formalidade, visto
que suas ações de planejamento são, na maioria das vezes, informais.
Observou-se também como o desenvolvimento e implantação de uma área
de TI, especializada na empresa, fator de grande importância para a
adequação e formalização da organização, é um detalhe muitas vezes
negligenciado por estas empresas.

Portanto, os resultados obtidos pelo estudo de casos em questão
reforçam as conclusões da necessidade de um planejamento na área
informacional elaborado nessas organizações, pelo fato de que elas não se
encontram bem adequadas à realidade do mercado. Para que tais empresas
possam se manter nesse mercado competitivo, têm que buscar novas
ferramentas que podem trazer esse diferencial.

A partir das informações apresentadas, pôde-se concluir que o
planejamento estratégico interligado à gestão da informação nas empresas
analisadas ainda não é aplicado totalmente, de modo que ainda há muito
a desenvolver para que as empresas possam melhorar consideravelmente
seus resultados.
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