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RESUMO 

A complexidade do ambiente em que vivem as organizações nos dias de hoje exige 
Sistemas de Informações (SIs) eficientes, que sirvam como apoio à tomada de 
decisão por parte dos gestores, em especial no que diz respeito às questões ligadas 
à Tecnologia da Informação (TI) diante dos novos paradigmas de gestão 
enfrentados pelas Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Este trabalho tem como 
objetivo geral a avaliação da percepção dos gestores das PMEs brasileiras, quanto 
ao impacto do uso da TI como elemento de melhoria dos processos financeiros das 
organizações. Para que tal objetivo fosse alcançado, foram desenvolvidos e 
estudados os seguintes objetivos específicos: verificar de que forma a TI é percebida 
como útil nas pequenas e médias empresas, em especial na automação de rotinas 
financeiras de tesouraria e fluxo de caixa; verificar se a automação de rotinas 
financeiras com a utilização da TI subsidia os processos de tomada de decisão em 
tais empresas e, ainda, verificar se sua utilização é vista como uma vantagem 
estratégica. Em seu levantamento bibliográfico, este trabalho apresenta conceitos 
relacionados a Competição, Pequena e Média Empresa, Estratégia e Gestão de 
Competência. Esses conceitos foram encontrados na literatura e em artigos na 
imprensa especializada. Na pesquisa empírica realizada, este trabalho procurou, 
através de estudos de casos múltiplos em 5 empresas, aprofundar as questões 
relativas à percepção dos gestores em relação à TI utilizada nos procedimentos 
financeiros implantados nas organizações que dirigem. O planejamento da amostra 
foi feito de maneira a permitir não só a análise individual de cada respondente como 
também a análise das organizações onde atuavam. As conclusões a que este 
estudo chegou são: a) os gestores têm a percepção de que a utilização de TI nas 
rotinas financeiras e de fluxo de caixa é imprescindível, pois a automação é 
necessária para a manutenção e a agilização dos processos de relacionamento com 
clientes e fornecedores; b) a TI pode subsidiar processos de tomada de decisão 
estruturada, especificamente as decisões que tratam de rotinas financeiras. Outro 
aspecto que fica claro na percepção dos gestores é que a dependência da empresa 
aos SIs aumenta com o crescimento da empresa e, conseqüentemente, com o 
volume de informações com que os gestores têm de lidar; c) na percepção dos 
gestores, a utilização de TI nos processos financeiros das PMEs é importante, mas 
eles não são os determinantes da vantagem estratégica da organização. Os estudos 
permitiram duas outras observações importantes: d) as estruturas organizacionais 
das empresas estudadas eram pertinentes aos itens de TI que possuíam; e) há 
diferença de visão entre gestores e subordinados. A conclusão deste estudo, que 
responde ao objetivo geral, é que, na percepção dos gestores, a TI tem um impacto 
positivo como elemento de melhoria dos processos financeiros das organizações, 
porém não é o fator que define a vantagem estratégica das organizações: há outros 
aspectos que devem ser avaliados, e a construção de sistemas complexos que 
abrangem outras áreas da organização é necessária.  

 
Palavras-chave: Percepção dos Gestores em relação à TI; Tecnologia da Informação 
como Vantagem Estratégica; Estrutura de Tecnologia de Informação; Sistemas de 
Informação como apoio à Tomada de Decisão. 
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ABSTRACT 

The complexity in which corporations operate nowadays is such that demands 
efficient information systems (ISs), which can be used as support to managers’ 
decision making, particularly in areas linked to Information Technology (IT) in the 
face of the new management paradigms the small and medium size organizations 
(SMSOs) must confront. The broad objective of this paper is to evaluate the 
perception managers of Brazilian SMSOs have over the impact of the IT used as an 
element of improvement to financial processes in organizations. For this to be 
achieved it was developed and studied the following specific targets: to verify in 
which way IT is perceived as useful in SMSOs, particularly in standardized treasury 
financial automation and cash flow; to verify whether automation of financial routines 
using IT can help the decision making in such organizations; and to verify whether its 
use is seen as an strategic advantage. In the bibliographic research done, this paper 
presents concepts related to Competition, Small and Medium Size Organizations, 
Strategy and Competence Management. These concepts where found not only in the 
literature but in specialized press articles as well. At the empiric research done this 
paper aimed, in studying multiple cases in five different firms, to deepen the 
questions linked to managers’ perception on the IT applied over the financial 
proceedings introduced in the organizations run by them. The planning of the sample 
was done so to permit not only the individual analysis of each answering, but also the 
analysis of the organizations where they operate. The conclusions reached were: a) 
That managers perceive the IT application on financial routines and cash flow as vital 
once automation is necessary to maintenance and speeding up of the relationship 
processes with clients and suppliers; b) That IT can improve the structured decision 
making processes, particularly in decisions related to financial routines. Another 
aspect that becomes clear in the managers’ view is that the firm’s dependence on the 
ISs increases as the firm grows and, therefore, with the amount of information 
managers have to deal with; c) That, in the managers’ perception, the IT application 
on SMSOs financial processes is important but not crucial to the firm’s strategic 
advantage. The analyses done allowed two other important observations to be 
drawn: d) The organization structures of the analyzed firms were appropriated to the 
IT items they had; e) There are differences in the views of managers and employers. 
The conclusion of this paper, that answers its general objective is that in the 
managers’ view IT has a positive impact as an element of improvement to the firm’s 
financial procedures, but it is not the crucial factor, nevertheless, to determine the 
strategic advantage of the organizations: there are other aspects that must be 
considered, and it is necessary the construction of complex systems that embrace 
other areas in the organization. 
 
Key Words: Managers’ perception related to IT; Information Technology as Strategic 
Advantage; Information Technology Structure; Information Systems as Support to 
Decision Making. 
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1 -  INTRODUÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

A complexidade do ambiente em que vivem as organizações hoje exige 

Sistemas de Informações (SIs) eficientes, que sirvam como apoio à tomada de 

decisão por parte dos gestores. Esta dissertação visa contribuir para o melhor 

entendimento da percepção dos gestores das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) 

quanto ao uso Tecnologia da Informação (TI) para apoiar o seu gerenciamento 

financeiro. 

No Brasil, a PME representa 98% do total de empresas brasileiras (BEDÊ, 

2006, p. 3): 

Da mesma ordem de grandeza de suas dimensões continentais são 
os desafios do Brasil no tocante ao crescimento econômico, 
desenvolvimento social e melhor distribuição de renda. Estas metas, 
contudo, somente serão amplamente atingidas caso os governantes 
dêem a devida importância aos pequenos negócios. Em todo o 
mundo, estes são responsáveis pela maioria das empresas e postos 
de trabalho. No Brasil, das 5,1 milhões de empresas formais, 98% 
são de micro e pequeno porte, responsáveis por 67% do pessoal 
ocupado no setor privado. A cada ano, este segmento ocupa mais 
nichos de mercado, abertos pelos movimentos da terceirização e do 
avanço do progresso técnico. 
 

É muito grande a importância social de tais empresas, tanto na geração e 

manutenção de postos de trabalho quanto em recolhimento de impostos. 

Nesse contexto, as estratégias de uso de TI podem ter impactos positivos na 

melhoria de desempenho das PMEs, dada a grande importância deste setor. Nesse 

sentido, qualquer trabalho que vise a melhoria de desempenho das empresas como 

um todo pode ter um impacto significativo, contudo, os trabalhos acadêmicos, em 

geral, não tratam especificamente desse assunto, ou seja, da melhoria de 

desempenho relacionada com a utilização de TI sob a percepção dos gestores. Por 

isso esta pesquisa visa o aprofundamento de tais questões. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Atualmente existe o consenso de que, na sociedade pós-industrial, cuja 

economia assume tendências globais, a informação passou a ser considerada um 

capital precioso, equiparando-se aos recursos de produção e de material e aos 

financeiros. Para Shiozawa (1993, p. 19),  

O enorme salto das telecomunicações e das tecnologias integradas 
de informação estão transformando a sociedade industrial na 
sociedade da informação. As fronteiras são derrubadas e o recurso 
estratégico deixa de ser o capital e passa a ser a informação. O 
poder estrutura-se não mais a partir de recursos financeiros nas 
mãos de alguns, característica da sociedade industrial, mas em 
recursos informacionais nas mãos de muitos. E isto significa 
modificações profundas na sociedade.  
 

Esse aspecto pode ser relacionado ao que Toffler (1980) chama de terceira 

onda. Para ele, Informação é conhecimento e criatividade e, portanto, pode ser 

associada ao conceito de capital humano, no sentido de que conhecimento 

associado à criatividade é característica dos seres humanos. 

A aceitação de que a informação possui um valor, assim como os demais 

recursos da organização é, ainda, um assunto polêmico1. As diferenças da 

informação em relação a outros recursos dificultam ou impossibilitam a sua 

categorização em termos econômicos. Essas dificuldades motivam as organizações, 

como alternativa ao gerenciamento da informação, a direcionar os seus esforços de 

gestão sobre as tecnologias da informação. Para Souza (2004), a TI modificará todo 

o sistema nervoso das organizações e da sociedade inteira, daí a sua grande 

importância no momento atual e futuro dos países, empresas e indivíduos. 

A complexidade e o ambiente em que vivem as organizações hoje exigem a 

aplicação de SI e TI que apóie diversas funções nas organizações, funções de 

administração de materiais, funções contábeis, entre outras, e a administração 

financeira. Dentre as funções apoiadas pelos SIs encontra-se a Análise Crítica de 

Procedimentos Financeiros, que pode ser feita e estar definida nas normas de 

qualidade da organização, ou pode simplesmente ocorrer sem que a empresa se dê 

conta da importância de tais procedimentos. Acreditamos que, nas pequenas e nas 

                                                           
1  Galdino, 2002 
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médias empresas, essa consciência pode ainda não ter sido despertada, ao passo 

que, na maioria das grandes empresas, com certeza essa análise se faz presente. 

Para facilitar este estudo, podemos ver graficamente como se dá a integração 

da função de finanças com outras funções de negócios. 

 

 

Figura 1 – Integração da função de finanças com outras funções de negócios. 

Fonte: (GITMAN e MADURA, 2003, p. 5) 

 

De acordo com a figura 1 (GITMAN e MADURA 2003, p. 5),   

as empresas contam com sistemas de informações para assegurar 
que essas fluam entre a função financeira e as demais funções 
dentro dela. As empresas desempenham uma função contábil que 
usa as informações para: preparar demonstrações financeiras 
periodicamente (trimestralmente, por exemplo), preparar as 
declarações de imposto de renda e fornecer informações e relatórios 
a outros gerentes, a função financeira analisa essas demonstrações 
para avaliar o desempenho anterior da empresa para tornar as 
decisões de financiamento e de investimento consistentes com seus 
planos e metas. 

 

Cabe, neste ponto do trabalho, uma distinção entre investidores e gerentes de 

negócio. Ambos tomam o mesmo tipo de decisão quanto a investir e quanto à 

duração do tipo de investimento, porém os gerentes têm sua visão voltada a ativos 

reais, como maquinário e equipamentos, enquanto investidores focam suas decisões 

em ações e dívidas. Esta dissertação tem como foco de estudo a avaliação da 

percepção do gestos das PMEs quanto ao impacto do uso da TI como elemento de 

melhoria dos processos financeiros da organização.  
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Figura 2 – Fluxo de um sistema financeiro apoiado por sistemas informatizados. 

Fonte: Adaptado de Galdino (2002) 
 

Na figura 2 está demonstrado o fluxo de sistemas financeiros apoiados por 

sistemas informatizados, ou seja, TI apoiando sistemas financeiros. 

A importância e relevância do tema a ser estudado – “A Tecnologia da 

Informação como elemento de melhoria dos processos financeiros da PME” – se dá 

no sentido de que, hoje, as organizações precisam estar afinadas com as mudanças 

rápidas a que o ambiente as submete, devem definir suas metas e objetivos 

alinhados com o seu ambiente externo. Logicamente, os procedimentos e processos 

administrativos, principalmente os financeiros, devem favorecer a empresa nesses 

dois aspectos, adaptação ao ambiente externo e processos internos alinhados aos 

objetivos da própria empresa (a isso podemos chamar de ambiente de controle). 

Para Imoniana (2001, p. 94): 
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O ambiente de controle compreende rede de funções interatuantes e 
segregadas, identificadas em atividades logicamente estruturadas. É 
neste ambiente que desenhamos e implementamos os processos 
contábeis e os controles internos. Os principais recursos deste 
ambiente são harmoniosamente coordenados para que sejam 
efetivos e esses são orientados pelas estratégias, políticas, normas e 
procedimentos empresariais.  

 

Outra importante justificativa é que as empresas, no ambiente de negócio que 

se apresenta atualmente, de uma forma ou outra caminham para o conceito de 

empresa digital. Segundo Vidal et al. (2005), na empresa digital ocorrem cada vez 

mais negócios apoiados pela TI, e o uso da tecnologia desvinculada de negócios é 

cada vez menor. Por isso o tema que será aqui estudado fará uma avaliação dos 

procedimentos financeiros da organização quanto às contas a pagar, às contas a 

receber, ao fluxo de caixa e à maneira como a TI apóia tais procedimentos. E o mais 

importante: qual a percepção do gestor em relação ao apoio dado pela TI a tais 

procedimentos. 

 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a percepção do gestor das PMEs quanto 

ao impacto do uso da Tecnologia da Informação como elemento de melhoria dos 

processos gerenciais financeiros da organização. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Verificar de que forma a Tecnologia da Informação é percebida em relação à sua 

utilidade nas pequenas e médias empresas, em especial para a automação de 

rotinas financeiras de tesouraria e fluxo de caixa. 

• Verificar se a automação de rotinas financeiras com a utilização da TI subsidia os 

processos de tomada de decisão em tais empresas. 

• Verificar se sua utilização é vista como uma vantagem estratégica.  
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Este trabalho estrutura-se em oito capítulos. O primeiro introduz o trabalho 

desenvolvido, as justificativas pela escolha do tema e o tema em si; o segundo  

aborda os conceitos de pequena e média empresa, competição, estratégia e gestão 

de competências; o terceiro apresenta a discussão dos conceitos de Sistema de 

Informação e Tecnologia de Informação; o quarto apresenta a discussão dos 

conceitos de utilização de Tecnologia da Informação na pequena e na média 

empresa e qual sua relação com a melhoria de desempenho das empresas em 

geral; o quinto traz a metodologia e as justificativas para sua utilização; o sexto 

relata os resultados da pesquisa empírica de forma organizada e tabulada; o sétimo 

apresenta as análises e as discussões, bem como os resultados percebidos; o oitavo 

apresenta as conclusões. Seguem as referências os anexos e os apêndices. 
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2 -  CONCEITUANDO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

 

 

Neste capítulo abordaremos os conceitos da Pequena e Média Empresa, bem 

como os conceitos de competição, estratégia e gestão de competência. A ordem em 

que trataremos tais assuntos é: Competição, Pequena e Média Empresa (PME), 

Estratégia, Gestão de Competência. 

 

 

2.1 COMPETIÇÃO 

 

 

O termo nos remete a conceitos desenvolvidos por diversos pesquisadores 

que dizem que o ambiente atual das empresas é extremamente competitivo, que a 

globalização constante leva a uma disputa maior, que a tecnologia vem se 

desenvolvendo em ritmo acelerado, principalmente na última década, que a internet 

é fator de desequilíbrio e mudanças, gerando oportunidades e ameaças, etc. 

Almeida (2007) comenta que as últimas décadas do século XX foram 

marcadas por transformações profundas em todo o mundo, estimuladas em grande 

medida pela democratização dos regimes políticos, pela abertura de fronteiras 

comerciais e por um desenvolvimento tecnológico sem precedentes. 

Szafir-Goldstein e Toledo (2004) dizem que o cenário atual contemporâneo 

tem-se mostrado como altamente competitivo e com complexidade crescente. 

Dentro desse cenário, os conceitos reforçam tendências no mundo empresarial 

contemporâneo de formação de redes de relações da empresa com todos os 

integrantes de seu sistema 

Segundo Zanquetto Filho, Fearne e Pizzolato (2006), um dos reflexos que se 

observa na competição entre as empresas é aquela que ocorre entre cadeias de 

suprimentos. De acordo com o estudo, trata-se de um novo modelo: as empresas 

competem por meio da organização de suas cadeias, sendo essa uma das 

premissas básicas das estratégias atuais. 

Actualmente, está-se a caminhar para uma perspectiva na qual um 
conjunto de empresas, de forma inter-relacionada, espera enfrentar – 
com maiores possibilidades de êxito – a incerteza e a complexidade 
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de um meio envolvente em constante mutação. (FRANCO, 2007, p. 
150) 

 

Assim podemos inferir que as empresas não estão só no mundo em que 

atuam. Franco (2007) comenta também que a importância da cooperação entre 

empresas vem aumentando de forma significativa, devido a fatores como a 

crescente competitividade internacional e a aceleração do progresso tecnológico. 

Szafir-Goldstein e Toledo (2004, p. 7) dizem que as empresas devem ter 

Estrutura Institucional Resiliente, sendo que:  

resiliência é a capacidade de se adaptar a novas condições do 
ambiente; palavra usada na Física para descrever materiais com tais 
características, e que está sendo utilizada para descrever pessoas e 
organizações que se adaptam com facilidade a novas condições 
ambientais.  
 

As PMEs precisam estar preparadas para atuar em mercados globalizados. 

Segundo Legey (2002, p. 11), 

...considerando ainda que as PMEs, ao contrário das grandes 
empresas, detêm uma capacidade reduzida de influenciar as 
relações com seus fornecedores e clientes, tais empresas são 
levadas a adotar estratégias específicas de sobrevivência, em que a 
flexibilidade de resposta às mudanças do ambiente externo é um 
elemento fundamental (OECD, 2000). Esse tipo de atuação requer 
também maior dinamismo e capacitação para inovar continuamente. 

 

Já para Milani Jr. e Canongia (1999, p. 3), 

O fenômeno da globalização da economia forçou os países a 
implementarem a abertura comercial. Isso levou as empresas a se 
defrontarem com um aumento na competição. No Brasil, a prática do 
uso de subsídios e o longo período de restrições ao livre comércio 
exterior geraram graves distorções em grandes segmentos da 
economia, reduzindo a competitividade das empresas. Grandes 
empresas têm estruturas administrativas suficientemente sólidas 
para adaptarem-se às novas demandas do mercado. Pequenas e 
médias empresas (PME) não têm a mesma capacidade quando a 
mudança é intensa e profunda como hoje. 

Todo tipo de organização estará propenso a sofrer competição tanto de 

empresas maiores quanto daquelas de mesmo porte, ou de outras, processo que se 

acirrou no cenário de globalização, pois a empresa passa a competir não somente 

com empresas de sua região, mas também com aquelas que podem estar situadas 

em qualquer parte do mundo. Nesse cenário, as empresas, os empresários e seus 

colaboradores devem estar preparados, e ser tanto eficientes quanto eficazes. 

Eficientes no sentido de manter os seus processos internos sob controle – 
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lembrando que, para Bio (1991, p. 21), “uma empresa eficiente é aquela que 

consegue o seu volume de produção com o menor dispêndio possível de recursos” – 

e eficazes no sentido de entenderem e administrarem as mudanças ambientais que 

ocorrem e que podem afetar a organização que está sob seu controle. Ainda para 

Bio (1991, p. 21), “uma empresa eficaz coloca no mercado o volume pretendido do 

produto certo para determinada necessidade”. Para ele, eficiência está ligada a 

processo, e eficácia a resultados. Conseguindo, então, ser tanto eficaz quanto 

eficiente, a empresa terá maiores chances de sobrevivência. 

Por outro lado, não devemos nos esquecer de que as organizações são 

mutuamente dependentes por estarem em uma mesma arena competitiva 

(PORTER, 1986). Nenhuma firma existe isoladamente, todas elas interagem com 

outras organizações dentro do ambiente em que atuam. 

 

 

2.2 PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (PME) 

 

 

2.2.1 Caracterização da PME 

 

 

Caracterizar a Pequena e a Média Empresa no Brasil não é tão simples, visto 

que temos diversos tipos de classificação: Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte, Pequenas Empresas, Médias e Grandes Empresas. Há classificação para fins 

de enquadramento fiscal, há classificação para fins de fomento governamental, há 

classificação para fins de liberação de empréstimos, entre outros. Essas 

classificações vêm de órgãos como SEBRAE, BNDES, bancos privados, etc.  

As estatísticas mais recentes do Sebrae (2005) indicam que o total 
de empresas em atividade no Brasil, em 2002, alcançava 4.918.370 
unidades, nos setores da indústria, construção, comércio e serviços. 
As pequenas e médias empresas totalizavam 297.661 unidades, as 
quais representavam 6,1% do total. Vale ressaltar, entretanto, que 
apesar de representarem somente 6,1% de todas as empresas, as 
pequenas e médias respondem por 30,8% do total de pessoas 
ocupadas. Em contrapartida, as microempresas representavam 
93,6% do total, mas ocupavam somente 36,2% do total de 
trabalhadores formais. (PINTO e ZILBER, 2006, p. 8) 
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De acordo com dados da OCDE (2000), a definição de PME varia de acordo 

com o critério adotado pelos países ou pelas instituições. O critério mais utilizado é 

em função do número de empregados. Outro padrão é o faturamento. O limite 

máximo de empregados também varia muito conforme os sistemas estatísticos dos 

países. O limite máximo e mais freqüente de empregados é de 250 para a União 

Européia e de 500 para os Estados Unidos, enquanto para as pequenas empresas 

esse número não ultrapassa 50 funcionários.  

No Brasil, o porte das empresas é definido tanto pelo faturamento quanto pelo 

número de empregados. Uma primeira classificação é pelo faturamento anual das 

organizações. No Estatuto de 1999, o critério adotado para conceituar micro e 

pequena empresa é a receita bruta anual, cujos valores foram atualizados pelo 

Decreto nº 5.028/2004, de 31 de março de 2004, que corrigiu os limites 

originalmente estabelecidos (R$ 244.000,00 e R$ 1.200.000,00, respectivamente). 

Os limites atuais são: 

- Microempresa : receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14 (quatrocentos 

e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e quatorze centavos);  

- Empresa de Pequeno Porte : receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 

(quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e quatorze 

centavos) e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhões, cento e trinta e três 

mil, duzentos e vinte e dois reais).  

Classificação dada pelo BNDES, Carta Circular nº 64/02 de 14 de outubro de 

2002:  

- Pequenas Empresas: Receita operacional bruta a partir de R$ 2.133.222,00 (dois 

milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e dois reais) e igual ou inferior a 

R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais).  

- Médias Empresas:  Receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 

10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) e igual ou inferior a R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).  

- Grandes Empresas:  Receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).  

Uma outra classificação adotada pelo SEBRAE é pela quantidade de 

funcionários. 
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 Para facilitar nosso entendimento, os dados acima são mais bem visualizados 

na tabela 1.  

Tabela 1 – Classificação das PMEs pelo Faturamento 

Porte da Empresa Faturamento Anual 

Microempresa Até R$ 433.755,14 

Empresas de Pequeno Porte De R$ 433.755,14 até R$ 2.133.222,00 

Pequenas Empresas De R$ 2.133.222,00 até R$ 10.500.000,00 

Médias Empresas De R$ 10.500.000,00 até R$ 60.000.000,00 

Grandes Empresas Acima de R$ 60.000.000,00 

Fonte: Adaptado do Decreto nº 5.028/2004 e Carta Circular nº 64/02 de 14 de 

outubro de 2002 do BNDES. 

 

A tabela 2 é um interessante indicador para o porte da empresa através do 

número de funcionários. Associado com os critérios de faturamento e setor de 

atuação mostrados na tabela 1, podem servir como indicadores de classificação das 

empresas no Brasil. 

 

Tabela 2 – Classificação das PMEs por nº de empregados 

Porte / Setor Indústria Comércio e Serviços 

Microempresas Até 19 Até 9 empregados 

Empresas de Pequeno Porte De 20 a 99  De 10 a 49 

Médias Empresas  De 100 a 499 De 50 a 99 

Grandes Empresas 500 ou mais  100 ou mais 

Fonte: Bedê (2005) Adaptado do Censo Cadastro IBGE/1994 – rais/1997 
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2.2.2 Importância dos Fundadores para a PME 

 

 

Segundo Carmo e Pontes (1999), as PMEs pertencem normalmente a um 

indivíduo, a grupos familiares ou a pequenas sociedades comerciais. Geralmente 

não recorrem ao mercado de capitais, possuem um tipo de administração pouco 

especializada e são muito ligadas às características e à personalidade de seus 

proprietários, como talento, sensibilidade, vontade de realização. 

Coutinho e Ferraz (1994) discorrem em seu trabalho sobre a origem familiar 

das empresas privadas brasileiras e mostram que as posições estratégicas são 

ocupadas primeiramente pelo quesito parentesco, e não pela qualificação ou 

competência, o que faz com que as decisões mais importantes se restrinjam ao 

controle familiar.  

As principais características das pequenas e médias empresas estão na 

tabela 3, organizada por Oliveira e Bertucci (2003). Segundo esses autores, essas 

características foram apontadas por vários pesquisadores no Brasil e no exterior e 

verificou-se uma grande semelhança entre elas nos diferentes contextos. 

 

Tabela 3  – Características das pequenas e médias empresas 

Características  Vantagens  Desvantagens  

Ambiente externo  Reagem rapidamente ao 
mercado devido à estrutura 
simples e à agilidade. (LA 
ROVERE, 1999) 

Falta de informações sobre 
o ambiente externo, 
oportunidades e ameaças. 
Dificuldade de acesso à 
tecnologia. Maior propensão 
ao risco. (OCDE, 2000; 
CARMO; PONTES, 1999)  

Gestão e estrutura  Ausência de burocracia, 
ciclo decisório curto, 
estrutura informal. (LA 
ROVERE, 1999; ALVIN, 
1998)  

Processo de produção dá-se 
de forma empírica. (ALVIN, 
1998)  

Processo decisório dá pouca 
atenção ao ambiente 
externo. (CARMO; 
PONTES, 1999)  

Ambiente interno  Sistema de comunicação 
informal e eficiente. (ALVIN, 
1998)  

Adaptação mais rápida às 
mudanças externas. (LA 
ROVERE, 1999; CARMO; 

Pouco controle sobre 
recursos físicos e 
informacionais, ausência de 
divisão e limitação de 
atribuições funcionais. 
(CARMO; PONTES, 1999)  



27 

 

PONTES, 1999)  

Recursos humanos  Fortalecimento da relação 
direção – propriedade, pois 
os proprietários assumem 
várias atribuições 
simultâneas. (CRAGG; 
ZINNATELLI, 1995; 
BORTOLI, 1980) 

Falta pessoal especializado 
para atender a todas as 
necessidades internas. 
(ALVIN, 1998)  

Recursos financeiros  Não mencionados  Escassos, ausência de 
capital de risco, maior 
sensibilidade aos ciclos 
econômicos devido a 
condições de crédito pouco 
favoráveis. (LA ROVERE, 
1999; CRAGG; ZINATELLI, 
1995; FINK, 1998)  

Crescimento  A agilidade, a flexibilidade e 
a relação próxima com os 
clientes são apontadas 
como fatores potenciais para 
o crescimento, através da 
inovação e da difusão de 
novas tecnologias. 
(COUTINHO; FERRAZ, 
1994; LA ROVERE, 1999)  

Estagnado. Dificuldade de 
capital para expansão no 
Brasil. (ALVIN, 1998) 
Lideranças com pouca 
experiência para lidar com 
situações mais complexas. 
(CARMO; PONTES, 1999)  

Fonte: Oliveria e Bertucci (2003, p. 4) 

 

De acordo com a tabela 3, baseada no trabalho de Oliveira e Bertucci (2003), 

podemos tirar alguns indicadores interessantes quanto às características da PME, 

como: Ambiente Externo, Gestão e Estrutura, Ambiente Interno, Recursos Humanos, 

Recurso Financeiros e Crescimento. Esses indicadores foram utilizados quando da 

criação do protocolo de entrevistas. 

 

 

2.3 ESTRATÉGIA 

 

 

Segundo Beppler (2003, s/n.), “Se houvesse um entendimento único a respeito 

do que é estratégia, as coisas ficariam mais simples, no entanto, tanto em termos de 

nomenclatura quanto em termos de conceito, diferentes autores têm tanto 

similaridades quanto diferenças” 
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O conceito de estratégia é discutido por vários autores, e cada um aborda o 

assunto de forma diferente. Um dos primeiros usos do termo estratégia deve-se ao 

estrategista chinês Sun Tzu, e foi feito há aproximadamente 3.000 anos. Em seu 

livro “A Arte da Guerra”, ele afirmava que todos os homens poderiam ver as táticas 

pelas quais obtinham suas vitórias, mas não conseguiriam ver as estratégias a partir 

das quais as grandes vitórias eram obtidas. Ansoff (1977) diz que o conceito de 

estratégia é, entretanto, relativamente novo para a literatura de administração. Sua 

origem pode ser situada na arte militar, como um conceito amplo, vagamente 

definido, de uma campanha militar para aplicação de forças em grande escala contra 

um inimigo, e seu conceito tem sido discutido por vários autores: 

Estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, 
política e seqüência de ações de uma organização em um todo 
coerente. Uma estratégia bem formulada ajuda a ordenar e alocar os 
recursos de uma organização para uma postura singular e viável, 
com bases em suas competências e deficiências internas relativas, 
mudanças no ambiente antecipadas e providências contingentes 
realizadas por oponentes inteligentes (QUINN, 1980, apud 
MINTZBERG e QUINN, 2001, p. 34) 

 

É necessário vincular o uso de tecnologias às estratégias da organização. 

Estratégia empresarial é o padrão de decisões em uma empresa que 
determina e revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz as 
principais políticas e planos para a obtenção dessas metas e define a 
escala de negócios em que a empresa deve se envolver, o tipo de 
organização econômica e humana que pretende ser e a natureza da 
contribuição econômica e não-econômica que pretende proporcionar 
a seus acionistas, funcionários e comunidades. (KENNETH, 1980, 
apud MINTZBERG e QUINN, 2001, p. 58) 

 

“Estratégia é buscar uma vantagem competitiva sobre os concorrentes e, ao 

mesmo tempo, diminuir a erosão das vantagens atuais” (JOSEMIN e BRODBECK, 

2006, p. 2). Nesse enfoque, a estratégia é um processo que não pode ser isolado, 

pois deve se adequar e estar ligada à missão da organização, dando suporte a ela. 

Esse suporte é a tradução da missão em ações desempenhadas pela organização. 

Para Kaplan e Norton (1997), estratégia é a escolha do segmento de mercado 

e clientes que as unidades de negócios pretendem servir, identificando os processos 

internos críticos nos quais a unidade deve atingir a excelência para concretizar suas 

propostas de valor aos clientes dos segmentos-alvo, selecionando as capacidades 
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individuais e organizacionais necessárias para atingir os objetivos internos, os dos 

clientes e os da organização (estes seriam os objetivos financeiros).  

Estratégia é a identificação e o estabelecimento de um conjunto de objetivos e 

metas, além de padrões e ações, por meio da alocação de recursos e de 

competências, considerando-se as influências e as forças do ambiente, bem como a 

vontade da organização e dos seus dirigentes. Esse processo envolve critérios de 

decisão e a ação da concorrência e das outras forças competitivas. Almeida, 

Machado, Neto e Giraldi (2006). 

Portanto, a estratégia é a forma como a empresa traduz sua missão em ações 

visando atingir resultados de curto, médio e longo prazo. 

 

 

2.4 GESTÃO DE COMPETÊNCIA 

 

 

Nesta perspectiva, o conceito de competência é pensado como 
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto 
de capacidades humanas) que justificam um alto desempenho, 
acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados 
na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras palavras, a 
competência é percebida como estoque de recursos, que o indivíduo 
detém. Embora o foco de análise seja o indivíduo, a maioria dos 
autores americanos sinaliza a importância de se alinharem as 
competências às necessidades estabelecidas pelos cargos, ou 
posições existentes nas organizações. (FLEURY e FLEURY, 2001, p. 
185) 
 

De acordo com os conceitos discutidos por Fleury e Fleury (2001), Gestão de 

Competências envolveria a gestão de conhecimentos e habilidades que a 

organização detém e que, em conjunto, levem a um alto desempenho 

organizacional, diferenciando-a no mercado, e cuidando para que tais competências 

não se desgastem, sendo elas ajustadas às mudanças ambientais, ou, quando for o 

caso, descobrindo novas competências que mantenham a organização com uma 

determinada vantagem competitiva nos mercados em que atue. 

Para Fischmann e Almeida (1991, p. 25),  

Planejamento estratégico é a técnica administrativa que, através da 
análise do ambiente de uma organização, cria a consciência das 
suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos, para 
o cumprimento de sua missão e, através desta consciência, 
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estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir 
para aproveitar as oportunidades e evitar riscos.  
 
 

Por estratégia e gestão de competências compreende-se o alinhamento das 

competências da organização à sua missão, traduzido em ações que diferenciem a 

organização em seu mercado, bem como o cuidado que a organização deve ter para 

manter seus conhecimentos e habilidades atualizados em relação ao ambiente em 

que atua. 
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3 -  SISTEMA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 

Os conceitos de Tecnologia da Informação (TI), largamente utilizados na 

atualidade, são conceitos que evoluíram dos Sistemas de Informação. Para Araújo 

(2007, s/n.),  

Ao longo das últimas 6 décadas a tecnologia evoluiu para algo muito 
além do que era imaginado a início. Os computadores passaram de 
máquinas gigantescas apenas ao alcance de algumas empresas 
para algo que qualquer um pode ter em casa. Os departamentos de 
tecnologias da informação foram acompanhando esses e outros 
desenvolvimentos, adaptando-se e evoluindo a maneira como as 
empresas encaravam a tecnologia. A sua estrutura começou por ser 
composta por profissionais da área, com competências técnicas de 
uma especificidade que hoje não é de todo requerida, passando ao 
longo do tempo a ser organizada em torno do negócio. Por outro 
lado, a dependência das tecnologias da informação foi crescendo 
nas empresas, não podendo estas dispensar nos dias de hoje os 
serviços de estruturas de apoio ao negócio como são estes 
departamentos.  
 

Rodrigues e Assolari (2007, p. 2) complementam esta idéia de evolução dos 

sistemas ao afirmarem que: 

A partir do surgimento e no início de sua utilização, os computadores 
eram apenas um instrumento que tornava possível a automação das 
várias tarefas em grandes empresas. Com o passar do tempo e com 
o avanço tecnológico, além do desenvolvimento de excelentes 
máquinas, investiu-se em desenvolvimento de mecanismos de 
comunicação de dados, de forma que os ambientes e os dados 
pudessem estar ligados entre si em tempo presente, proporcionando 
rapidez e eficiência na obtenção da informação. Neste cenário de 
integração de dados, foi possível perceber que os computadores 
deixaram de ser meros agentes de automação de tarefas e passaram 
a ser agentes geradores de informação. 

 

Para melhor entendimento desses conceitos, tratando a evolução descrita pelos 

diversos autores que estudam a respeito de SI e TI, vamos dividir este assunto em 

dois tópicos, um tratando especificamente de SI e outro de TI, pois procuraremos 

explorar e mensurar as utilizações organizacionais da TI e como estas se associam 

às características dos SIs. 
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3.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

Existem várias definições sobre sistema, sendo que, para melhor entendimento, 

pode-se destacar o que diz Oliveira (1993, p. 23): “sistema é um conjunto de partes 

interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com 

determinado objetivo e efetuam determinada função”. Já para Bio (1991, p. 18), 

“considera-se sistema um conjunto de elementos interdependentes, ou um todo 

organizado, ou partes que interagem formando um todo unitário e complexo”. Por 

sua vez, Cautela e Polloni (1982, p. 9) dizem que “sistema é um conjunto de 

componentes interligados para atingir um objetivo, segundo um plano. Qualquer 

sistema pode ser encarado como subsistema de um sistema maior, sendo isto 

denominado Hierarquia de Sistemas”.   

Os autores estudados dizem que os sistemas são constituídos de partes, e todos 

também concordam que essas partes estão em constante interação, que os 

sistemas estão voltados a um determinado objetivo comum. Esse conceito é 

ampliado por Laudon e Laudon, que dizem: 

Um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um 
conjunto de componentes inter-relacionados que coleta (ou 
recupera), processa, armazena e distribui informações destinadas a 
apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma 
organização. Além de dar suporte à tomada de decisões, à 
coordenação e ao controle, esses sistemas também auxiliam os 
gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos 
complexos e criar novos produtos. Laudon e Laudon (2007, p.9). 

 

Para Arantes (1994), a integração consiste em premissa básica subjacente ao 

conceito de sistema, enquanto conjunto de partes, cada qual na sua função 

específica, porém trabalhando de forma inter-relacionada com as demais para a 

consecução de objetivos comuns.  

Existem vários modelos para se caracterizar os sistemas, porém será utilizado o 

modelo descrito na figura 3. 
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Figura 3 – Componentes de um sistema. 

Fonte: Oliveira (1993, p. 24).  

 

Esses componentes são: Objetivos, Entradas, Processo de Transformação, 

Saídas, Controle e Avaliação e Retroalimentação. Segundo Oliveira (1993, p. 23):  

Os sistemas apresentam alguns componentes, a saber: 
- os objetivos, que se referem tanto aos objetivos dos usuários do sistema, 
quanto aos do próprio sistema. O objetivo é a própria razão de existência 
do sistema, ou seja, é a finalidade para a qual o sistema foi criado; 
 
- as entradas do sistema, cuja função caracteriza as forças que fornecem 
ao sistema o material, a energia e a informação para a operação ou 
processo, o qual gerará determinadas saídas do sistema que devem estar 
em sintonia com os objetivos anteriormente estabelecidos; 
 
- o processo de transformação do sistema, que é definido como a função 
que possibilita a transformação de um insumo (entrada) em um produto, 
serviço ou resultado (saída).  Este processador é a maneira pela qual os 
elementos componentes interagem no sentido de produzir as saídas 
desejadas; 
 
- as saídas do sistema, que correspondem aos resultados do processo de 
transformação. As saídas podem ser definidas como as finalidades para as 
quais se uniram objetivos, atributos e relações do sistema. As saídas 
devem ser, portanto, coerentes com os objetivos do sistema; e tendo em 
vista o acordo com critérios e parâmetros previamente fixados; 
 
- os controles e avaliações do sistema, principalmente para verificar se as 
saídas estão coerentes com os objetivos estabelecidos. Para realizar o 
controle e a avaliação de maneira adequada, é necessária uma medida do 
desempenho do sistema, chamada de padrão.  
 
- A retroalimentação, ou realimentação, ou feedback do sistema, que pode 
ser considerado como a reintrodução de uma saída sob a forma de 
informação ...” 
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Essa idéia pode ser completada vislumbrando-se as saídas dos sistemas, pois 

elas têm algumas finalidades. Podemos completar o entendimento dos SIs em 

relação às saídas com a citação de Bio (1991 p. 43): 

Os resultados decorrentes da execução devem ser avaliados em 
relação aos planejados; os desvios devem ser apurados e corrigidos. 
É esse o conteúdo da função controle, que não pode ser dissociada 
do planejamento, que, de certa forma, fixa padrões para aferição dos 
resultados reais. Se não há nenhum padrão, torna-se difícil, senão 
inviável, a avaliação do desempenho real. [...] 

 

Para melhor entendimento dos conceitos aqui discutidos, vejamos a figura 4. 

 

 

Figura 4 – A empresa como um sistema aberto. 

Fonte: Bio (1991, p. 19) 

 

Para que haja o processamento mostrado na figura 4, as diversas partes 

(subsistemas) devem estar arranjadas de forma que trabalhem para um objetivo 

comum e constituam um sistema único e integrado. 
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Na figura 4 estão analisados vários aspectos, porém o fato importante para este 

trabalho é que a empresa pode ser vista e analisada como um sistema aberto, que 

permanece efetuando trocas com o ambiente em que vive. Essas trocas se dão por 

intermédio das entradas e saídas que ocorrem. Para Bio (1991, p. 19): 

Os sistemas abertos envolvem a idéia de que determinados inputs 
são introduzidos no sistema e, processados, geram certos outputs. 
Com efeito, a empresa vale-se de recursos materiais, humanos e 
tecnológicos, de cujo processamento resultam bens ou serviços a 
serem fornecidos ao mercado. 

 

Em suma, pode-se dizer que sistemas são constituídos por partes (subsistemas) 

em constante interação, formam um todo unitário e complexo, voltado para 

determinada finalidade, a qual deverá estar descrita nos objetivos a que se destina o 

sistema. 

 

 

3.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

A TI tem sido considerada uma das estratégias mais aplicadas nas empresas 

atualmente. Albertin e Albertin (2007) consideram a TI como um dos componentes 

do ambiente empresarial atual, “sendo que as organizações brasileiras têm utilizado 

ampla e intensamente esta tecnologia, tanto em nível estratégico como operacional” 

(p.1). 

Primeiramente, vamos discutir informação e sua evolução até os dias de hoje, 

e posteriormente os conceitos de TI. 

Visualizando o Quadro 1, observa-se que a importância que se dá à 

informação vem variando a cada década. Hoje em dia, segundo o Quadro 1, a 

informação representa para as instituições uma importante vantagem competitiva.  
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Quadro 1 – Evolução do Conceito de Informação 

Período  Conceito de Informação  Importância  

Anos 50 Requisito burocrático 

necessário 
Reduzir o custo de processamento de muitos 

papéis. 

Anos 60 e 70 Suporte aos propósitos gerais Auxiliar no gerenciamento de diversas tarefas da 

organização. 

Anos 70 e 80  Controle do gerenciamento 

da organização 
Auxiliar e acelerar os processos de tomada de 

decisão. 

Anos 90 Vantagem competitiva Garantir a sobrevivência e prosperidade da 

organização. 

Fonte: Laudon e Laudon (1998, p. 50).  

 

O conceito de informação é bastante amplo. Para que se tenha informação é 

preciso primeiramente obter e tratar dados, para, a partir daí, obterem-se 

informações. Para Souza (2004, p. 15), “muitos autores definem dados e informação 

tomando como base o modelo computacional, em que os dados são a matéria-prima 

que deve ser devidamente processada para a obtenção da informação”. 

Para Bio (1991, p. 29):  

Do ponto de vista mais específico de sistemas de informação, 
examina-se o conceito a partir do entendimento da informação como 
resultado do tratamento de dados. Assim, pode-se entender o dado 
como um elemento da informação (um conjunto de letras ou dígitos), 
que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, ou 
seja, não contém um significado intrínseco. Por exemplo, as 
anotações ”Cia. XYZ S.A.”, “CR$ 30.000,00”, “Saldo devedor”, por si 
só não nos transmitem uma informação, são apenas dados. 
Entretanto, quando se diz: “Cia. XYZ S.A. – saldo devedor = CR$ 
30.000,00”, aí sim, a partir da associação dos dados, transmite-se 
um conhecimento. Portanto, o tratamento e a estruturação dos dados 
geram uma informação. 

 

Para Roque (1998), a diferença técnica entre o conceito de informação e de 

dados seria que os últimos são os itens básicos de informação, enquanto a 

informação é o resultado do processamento destes. Oliveira (1993, p. 34) diz: “Dado 

é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si só não conduz a 

uma compreensão de determinado fato ou situação. Informação é o dado trabalhado 

que permite ao executivo tomar decisões”. 

A informação em si é aquilo que leva à tomada de decisão. Para que se tenha a 

informação, necessita-se arranjar e tratar os dados disponíveis de forma correta e 
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entender como a informação ajuda a empresa a alcançar seus objetivos. Oliveira 

(1993) diz que nesses objetivos se inserem pessoas, materiais, equipamentos, 

tecnologia, dinheiro, etc. Para a organização, isso indica a abordagem de várias 

unidades ou dos subsistemas atuando conjuntamente, ou seja, temos aí a 

necessidade de uma abordagem entre unidades organizacionais e, portanto, uma 

solução de equipe, interativa e sistêmica. De nada adiantaria termos a informação 

após o tratamento dos dados, tratamento este que custou tempo e dinheiro para a 

organização, e os executivos interpretarem as informações disponíveis de forma 

diferenciada, não estando de acordo com os objetivos da organização, podendo 

tomar decisões antagônicas por analisarem o que têm disponível de forma não 

padronizada. 

Para Boar (2002, p. 2):  

A tecnologia da informação é a preparação, coleta, transporte, 
recuperação, armazenamento, acesso, apresentação e 
transformação de informações em todas as suas formas (voz, 
gráficos, texto, vídeo e imagem). A movimentação de informações 
pode ocorrer entre seres humanos, entre humanos e máquina e/ou 
entre máquinas. O gerenciamento da informação garante seleção, 
distribuição, administração, operação, manutenção e evolução dos 
bens de TI de forma corrente com as metas e os objetivos da 
organização. 

 

De acordo com os diversos autores, podemos dizer que informação é o dado 

tratado que é utilizado para a tomada de decisão, seja em termos operacional, 

gerencial ou estratégico. Cabe aqui mais uma observação: a informação também 

depende do contexto em que ocorre, pois ela deve ser dotada de propósito e 

relevância, sendo que quem consegue verificar e saber se a informação tem este 

propósito e esta relevância é sempre o seu usuário (SOUZA, 2004), ou seja, a 

informação depende de interpretação e do contexto onde é utilizada, e é este 

usuário que tem capacidade de dotá-la de significado. 

A partir daqui vemos o quanto é importante a Tecnologia da Informação e 

como ela se encarregará de disponibilizar tais informações aos diversos tipos de 

usuários. 

Para Batista (2006, p. 59), “tecnologia da informação é todo e qualquer 

dispositivo que tenha a capacidade de tratar dados e/ou informações, tanto de forma 

sistêmica como esporádica, independentemente da maneira como é aplicada”.  
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Para que possamos tratar tais dados ou informações, necessitamos de 

recursos e equipamentos. Laudon e Laudon (2007) dizem que entre estes recursos 

estão hardware, software, banco de dados, telecomunicações, redes de 

comunicações públicas e privadas, serviços de telecomunicações, protocolos de 

transmissão de dados necessários para a montagem e utilização de sistemas 

informacionais que darão suporte à tomada de decisão. Já para Albertin e Albertin 

(2007), a TI pode ser entendida como sendo hardware, software e pessoas 

envolvidas na obtenção, no armazenamento, no tratamento, na comunicação e na 

disponibilização de informação.   

Os diversos autores estudados dizem que a TI se caracteriza como a 

convergência na direção do uso intensivo da tecnologia digital, especificamente o 

processamento eletrônico de dados e das telecomunicações, com utilização 

intensiva de hardware, software e tecnologias de comunicação. 

Embora tenham sido discutidos diversos conceitos de SI, cabe uma análise 

da figura 5, de Laudon e Laudon, que mostra os Sistemas de Informações em 

dimensões, sendo que, nesta figura, as dimensões tratadas são Organizações, 

Pessoas e Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – As Dimensões dos Sistemas de Informação. 

Fonte: Laudon e Laudon (2007, p. 11)  
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Cabe destacar a parte relativa à tecnologia, que, segundo Laudon e Laudon 

(2007, p. 12), “é uma das muitas ferramentas utilizadas pelos gerentes para 

enfrentar as mudanças. Ela é composta por Hardware; Software; Tecnologia de 

Armazenamento de Dados; Tecnologia de Comunicação e de Redes”.  

Já em Souza (2004, p. 31) encontramos a complementação deste conceito: 

A TI engloba os computadores dos diversos portes e tamanhos (dos 
mainframes aos palmtops), os sistemas operacionais necessários ao 
funcionamento dos computadores, as linguagens de programação, 
os aplicativos de automação de escritórios, as tecnologias de 
armazenamento de dados (os sistemas de banco de dados e os 
sistemas de armazenagem física dos dados), as tecnologias de 
comunicação de dados (redes de pequena e longa distância e toda a 
tecnologia envolvida nessas redes, redes sem fio, a Internet), bem 
como dispositivos relacionados à coleta (leitores de códigos de 
barras, câmeras digitais, scanners e as recentes etiquetas RFID – 
radio frequence identification) e distribuição de informações 
(terminais de vídeo, painéis eletrônicos, alto-falantes) nos seus 
diversos tipos e formatos de maneira digital. 

 

TI engloba: o hardware, o software, as redes de computadores, as 

telecomunicações e os bancos de dados. Cada um deles, isoladamente, daria tema 

para uma dissertação de mestrado, quanto mais todos em conjunto. Logicamente 

não teremos condição de, neste trabalho, esgotar os conceitos e as características 

que envolvem cada um dos assuntos, mas faremos um mínimo de discussões para 

que possamos conceituar a TI e discuti-la dentro de nossos objetivos, relacionando-a 

à PME. 

 

 

3.2.1 Hardware  

 

 

No contexto de TI, utilizaremos a palavra hardware para designar o conjunto 

formado pelos equipamentos empregados em um sistema de informação. Em 

especial, hardware designa os dispositivos físicos utilizados em atividades de 

entrada, processamento e saída de um sistema.   

Segundo Norton (1996, p. 36), “o hardware, ou componentes físicos de um 

computador, é formado por um processador, memória, dispositivos de E/S e 

armazenamento”. Laudon e Laudon (2007, p. 102) dizem que o hardware consiste 

de tecnologia para provimento de processamento computacional, armazenamento, 
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entrada e saída de dados. Afirmam ainda que esses componentes incluem grandes 

mainframes, servidores, computadores de médio porte, computadores pessoais e 

laptops.   

O’Brien (2004, p. 11) diz: 

...os recursos de Hardware compreendem todos os dispositivos 
físicos e equipamentos utilizados no processamento de informações. 
Especificamente, o conceito abrange não apenas máquinas, como 
computadores e outros equipamentos, mas também todas as mídias 
de dados, ou seja, objetos tangíveis nos quais são registrados dados, 
desde folhas de papel até discos magnéticos. 
 

Para esse mesmo autor, o conceito de sistema de computador é um sistema 

de componentes e funções de hardware, como mostra a figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Elementos de Hardware 

Fonte O’Brien (2004, p. 80) 

 

Segundo a figura 20, os dispositivos que compõem um sistema de 

computador são: 

Dispositivos de 
Entrada 

                                                                                  
• Teclado 
• Mouse 
• Tela de Contato 
• Reconhecimento  
     de Voz 
 

Dispositivos de 
Saída 

                                                                                  
• Unidade de 

exibição visual 
• Impressora 
• Resposta de 

Áudio 
• Dispositivos de 

controle físico 

Dispositivos de 
Armazenamento 
Secundário / 
Armazenamento de 
Dados e Programas 

Unidade de 
disco e fita 
magnéticas, 
discos ópticos 
etc. 

Unidade Central de Processamento 
Unidade de 
controle / 
Interpreta 
instruções e dirige 
o processamento 

Unidade Lógico-
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- Periféricos de Entrada 

- Unidade Central de Processamento 

 - Unidade Aritmética e Lógica 

 - Memórias (RAM e ROM) 

- Periféricos de Saída 

- Dispositivos de Armazenamento 

 

 

3.2.2 Software 

 

 

Com relação a software, Batista (2006) diz que “...são conjuntos de instruções 

que executam os processamentos necessários a cada atividade, são classificados 

de acordo com a sua área de aplicação”. Os softwares podem ser utilizados e 

classificados. Para Laudon e Laudon (2007, p. 110):  

Software  são instruções detalhadas que controlam a operação de 
um sistema de computador. Sem o software, o hardware de 
computador não poderia executar as tarefas que associamos aos 
computadores. As funções do software são (1) administrar os 
recursos do computador de uma organização; (2) fornecer 
ferramentas para os seres humanos tirarem vantagem desses 
recursos; e (3) atuar como um intermediário entre as organizações e 
a informação armazenada. A escolha apropriada do software para 
uma organização é uma decisão administrativa fundamental.  
 

A figura 7 mostra o relacionamento entre software e sistema e os usuários 

que se relacionam principalmente com o software aplicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Os principais tipos de software. 

Fonte: Laudon e Laudon (2007, p. 110) 
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 O esquema mostrado na figura 7 é genérico, mostra como é o relacionamento 

entre hardware, sistema operacional, software aplicativo e usuários.  

Com relação a sistema operacional, vejamos o que diz Norton (1996, p. 237): 

Todo computador tem em seu nível mais básico de software uma 
camada de inteligência que dá vida à máquina. Quando você liga o 
computador, instruções internas orientam-no para encontrar e rodar o 
sistema operacional, que continua a operar durante todo o tempo em 
que a máquina fica ligada. Esse programa especial supervisiona a 
operação dos dispositivos de hardware do computador e coordena o 
fluxo de controle e de dados. 

 

 Com relação a software aplicativo e seu relacionamento com os usuários, 

Laudon e Laudon (2007, p. 111) dizem que os softwares aplicativos, tais como as 

linguagens de programação e as linguagens de “quarta geração”, precisam trabalhar 

através do software de sistema para operar.  

 Uma forma de classificar os softwares é levar em conta as principais funções 

que este componente da TI desempenha em relação ao hardware e ao usuário. O 

software pode ser compreendido como uma camada intermediária entre o hardware 

e o usuário. Esta camada pode ser caracterizada como sendo uma interface através 

da qual hardware e usuário mantêm trocas de dados e instruções.  

 

 

3.2.3 Redes de Computadores 

 

 

Segundo Carneiro, Braga e Alves Junior (1999, p. 5),  

uma rede de computadores é formada por um conjunto de 
computadores autônomos interconectados. Dizemos que 
computadores são autônomos quando não há relação de 
mestre/escravo entre eles, ou seja, um computador não pode 
controlar, ligar ou desligar um outro computador qualquer à sua 
revelia. Por interconectados, entende-se que eles são capazes de 
trocar informações entre si, sendo que essa conexão pode ser feita 
por meio de fios de cobre, por lasers, microondas ou até por satélites 
de comunicação. É importante ressaltar que uma rede não precisa 
ser constituída unicamente por computadores, sendo comum a 
presença de impressoras, scanners e outros dispositivos de rede. 

 

Quando se fala em rede, faz-se necessário entender os novos conceitos de 

comunicações que cercam os Sis, entre eles os recursos de TI. 
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A TI se vale de diversos tipos de recursos que vão para muito além da 

simples utilização de computadores. De acordo com a figura 8, há uma interligação 

entre diversos componentes.  

A figura 8 ilustra a nova infra-estrutura de TI. Ela usa uma mistura de 
computadores de diferentes fabricantes. Bancos de dados grandes e 
complexos, que precisam de armazenamento central, são 
hospedados em mainframes ou servidores especializados, ao passo 
que bancos de dados menores e partes de bancos de dados grandes 
são carregados em PCs e estações de trabalho. A computação 
cliente / servidor é freqüentemente usada para proporcionar maior 
poder de processamento às mesas de trabalho. As mesas foram 
ampliadas para um espaço de trabalho mais amplo, que inclui 
telefones celulares programáveis, PDAs, pagers e outros dispositivos 
móveis. Essa nova infra-estrutura de TI também incorpora infra-
estruturas públicas, como o sistema telefônico, a Internet e os 
serviços de redes públicas. A tecnologia de Internet desempenha 
papel crucial nessa nova infra-estrutura, como o principal canal de 
comunicação com clientes, funcionários, fabricantes e distribuidores. 
(LAUDON e LAUDON, 2004, p. 285) 

 

 

 

Figura 8 – Nova Infra-estrutura de TI. 

Fonte: Laudon e Laudon (2004, p. 286) 
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Para Lucas, 1997 (apud SOUZA, 2004, p. 38),  

atualmente a TI se expande muito além do uso de computadores 
para o processamento de informações, sendo extensivamente 
utilizada para a comunicação, permitindo o estabelecimento de 
ligações entre os diversos envolvidos nos processos internos e 
externos à organização.  

 

 Portanto, as redes de computadores são formadas por componentes que 

propiciam a interligação de diversos equipamentos, como micros, impressoras, 

scanners, bem como serviços e itens de comunicação  que se utilizam dos sistemas 

e redes interligadas. 

 

 

3.2.4 Banco de Dados 

 

 

Para Bio (1991, p. 105), “o banco de dados pode ser entendido como uma 

coleção de arquivos estruturados, não redundantes e inter-relacionados, que 

proporciona uma fonte única de dados para uma variedade de aplicações”. 

São softwares que permitem o desenvolvimento, a utilização, a manutenção e 

o gerenciamento de bancos de dados. Um banco de dados é um conjunto integrado 

e organizado de dados. Esses dados estão armazenados em unidades de 

armazenamento secundário e são acessados por softwares de acordo com as 

necessidades de processamento. (LAUDON e LAUDON, 1999; O’BRIEN, 2004) 

Atualmente, os bancos de dados evoluíram para data warehouse e data 

marts, que são conjuntos de softwares que coletam, classificam e arranjam dados 

que possam ser utilizados como apoio à tomada de decisão por parte dos gestores. 

 

 

3.2.5 Telecomunicações 

 

 

Para Laudon e Laudon (1998, 2004 e 2007) e O’Brien (2004), 

telecomunicações é um conjunto de componentes de hardware e software que 
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permite a transmissão de informação. Um sistema de telecomunicação cumpre as 

seguintes funções:  

- estabelece uma conexão entre o emissor e o receptor; 

- propicia a codificação e a decodificação das mensagens; 

- converte as mensagens em sinais compatíveis com os meios de 

transmissão empregados; 

- efetua a transmissão das mensagens através dos canais estabelecidos; 

- controla o fluxo de transmissão das mensagens; 

- detecta erros que possam ocorrer nas diversas fases do processo de 

comunicação; 

- emprega mecanismos de correção de erros e recuperação de falhas; 

- monitora o desempenho e a segurança do processo de comunicação. 

Para tanto, convém inicialmente adotar algumas definições para os termos 

que serão utilizados através do texto, tornando-os mais consistentes com as idéias 

expostas: 

• Tecnologia da Informação (TI): corresponde a objetos (hardware) e 

veículos (software) destinados a criar Sistemas de Informação (SI); 

• Sistemas de Informação (SI): são os resultados da implementação da TI, 

através da utilização de computadores e telecomunicações; 

• Internet: é a rede mundial de comunicações (www – world wide web, 

também chamada simplesmente de web), facultando ambiente para as 

organizações se direcionarem ao público em geral; 

• Extranet: lida com aquelas comunicações específicas, no ambiente da web, 

direcionadas a uma audiência externa selecionada, protegidas através de 

códigos de acesso; 

• Intranet: são redes privadas, destinadas a veicular comunicações 

específicas ao público interno; 

• Comércio eletrônico (e-commerce): são as transações que ocorrem via 

internet, através da ligação entre compradores e vendedores.  
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4 -  USO DE TI NA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

 

 

Para Teixeira e Campos (2002, p. 3),  

...a TI cumpre papel significativo, ao ser utilizada como recurso para 
subsidiar a administração geral das firmas, quando: a) fornece 
elementos para a definição de estratégicas empresariais; b) apóia 
gestores no acompanhamento dos negócios; c) promove maior 
rapidez na comunicação interna e com fornecedores e clientes; d) 
agiliza tarefas burocráticas; d) facilita a execução de atividades 
administrativas; f) ajuda na gestão da produção. 

 

 A adoção de TI nas PMEs começou a ser objeto de estudo nos anos 1980, 

quando o crescimento do uso dos minicomputadores e computadores pessoais se 

tornou uma oportunidade de se diminuir custo em hardware e em sistemas 

operacionais (FINK, 1998, apud LUNARDI e DOLCI, 2006). As pequenas empresas 

estavam relutantes em colocar a TI em seus negócios, como as grandes empresas 

já tinham feito. Enquanto as grandes possuíam experiências com as tecnologias 

existentes e suas aplicações, as pequenas tinham pouco acesso a essas 

ferramentas e, portanto, pouco conhecimento sobre como a informática poderia 

ajudar (LUNARDI e DOLCI, 2006). Um dos receios das PMEs na adoção de TI pode 

ser o custo dos equipamentos e programas, que, nos anos 80, ainda era muito alto. 

 Porém, com o passar dos anos, os investimentos em TI tornaram-se 

imprescindíveis para as PMEs. Vários fatores poderiam ser citados, mas cabe um 

parênteses para citarmos o estudo feito pelo SEBRAE, organizado por Bedê (2005), 

que mostra que a mortalidade das pequenas empresas em 2005 era de 29% para 

empresas com menos de um ano de vida, ou seja, de cada 100 empresas abertas 

no Estado de São Paulo, 29 delas não conseguiram atingir o primeiro ano de vida. O 

mesmo estudo mostra que os respectivos números para 2, 3, 4 e 5 anos são 42%, 

53%, 56% e 56% (ver figura 9). 

 Segundo estudos anteriores do próprio SEBRAE, a taxa de mortalidade já foi 

maior, e um dos fatores que levaram várias empresas a fechar suas portas foi a falta 

de acesso à TI. 
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Figura 9 – Taxa de mortalidade das empresas. 

Fonte: Bedê (2005, p. 16) 

  

Porém o fato de só investir em TI não garante o sucesso das PMEs: há que 

se verificar se o uso e a disposição de TI em tais organizações têm sido efetivo. Isso 

sim pode proporcionar uma série de ganhos às empresas. (LUNARDI e DOLCI, 

2006). 

 Estudos sobre estrutura e estratégia mostram que há uma relação entre 

estrutura, estratégia e ambiente que cerca a organização. Nesse sentido, não só a 

estrutura e a estratégia se desenvolvem de maneira interdependente, mas também o 

ambiente que as influencia é influenciado pelas estratégias e pela atuação da 

empresa (ALMEIDA, 2007), como mostra a figura 10. 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Relação de Interdependência: Estrutura, Ambiente e Estratégia. 

Fonte: Almeida (2007) 

Relação de 
Interdependência 

Estrutura 

Estratégia Ambiente 
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 Da mesma forma, podemos dizer que ambiente e estratégia influenciam a TI, 

como a TI influencia o ambiente e a estratégia da organização. Portanto, a figura 11 

seria uma adaptação da figura 10 (ver figura 11): 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Relação de Interdependência: TI, Ambiente e Estratégia. 

Fonte: Adaptado de Almeida (2007) 

 

Se a PME se utilizar de forma efetiva de TI, colherá benefícios, como melhora 

do desempenho organizacional, que está diretamente ligado à melhora da eficiência 

dos processos administrativos e produtivos da organização. 

 

 

4.1 TI E MELHORIA DE DESEMPENHO 

 

 

Para Pires e Kato (2007), alguns estudos associam positivamente a TI ao 

suporte da estratégia e à geração de vantagens competitivas. Davenport e Short, 

1990 (apud PIRES e KATO, 2007), apontam que a TI pode transformar processos 

não estruturados em transações rotineiras, transferir informações com rapidez e 

facilidade entre grandes distâncias, substituir ou reduzir o trabalho humano em um 

processo, trazer métodos analíticos complexos e grandes quantidades de 

informação para suportar um processo, permitir que tarefas múltiplas sejam 

realizadas simultaneamente, possibilitar a captação e a disseminação de 

conhecimento e expertise para melhorar os processos, permitir o rastreamento 

detalhado do status da tarefa e ser usada para conectar duas partes de um 

processo, sem depender de um intermediário (interno ou externo).  

Relação de 
Interdependência 

TI 

Estratégia Ambiente 
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Ou seja, a utilização de TI impacta o desempenho e a produtividade dos 

colaboradores de uma organização, integra a organização a verdadeiras redes 

digitais, a empresa passa a ser um nó desta rede, prestando um serviço ou 

fornecendo um produto que integrará algo muito maior se olharmos pela ótica do 

consumidor final. Nesse ponto, vale lembrar o que dizem Laudon e Laudon (1999, p. 

320): “...é um erro pensar que as decisões são tomadas somente por indivíduos em 

grandes organizações [...] Em grandes organizações, a tomada de decisão é 

inerente a um processo de grupo”. 

Um sistema pode ser desenhado para facilitar a tomada de decisão de grupo, 

por isso, aproveitando o trabalho de Pires e Kato (2007), adaptamos o quadro 2, que 

pode ser assim resumido: 

Quadro 2 – Tipologia Estratégica de Miles e Snow 

Impactos positivos Resultados das Organizações 

Aumento das vendas A TI influencia positivamente o gerenciamento da cadeia de vendas, 
desde a utilização de softwares que integram e agilizam pedidos e 
vendas até o surgimento de novos canais, como as vendas pela internet. 
A TI também contribui para a evolução da participação de mercado da 
empresa, como conseqüência ao aumento da eficiência e da eficácia 
organizacional, para a melhoria na oferta de produtos e serviços, a 
fidelização de clientes e a imposição de barreiras a novos entrantes 

Redução de Pessoal A TI pode substituir ou reduzir o trabalho humano num processo, 
embora deva ser encarada como algo mais do que um simples recurso 
para automatizar ou mecanizar. A tendência de terceirização das 
funções de suporte, como a Contabilidade e a própria TI, no comércio 
eletrônico, contribui para a redução de pessoal. 

Melhoria de Produtos e 

Serviços 

A TI pode contribuir para a criação, o desenvolvimento e a melhoria de 
produtos e serviços por meio de suporte aos processos de criação, 
produção, atendimento ao cliente, formação de parcerias, etc., bem 
como a customização. Também proporciona o surgimento de novos 
produtos (como os digitais), serviços (como os on-line) e os mercados 
virtuais. 

Melhoria do Atendimento 

ao Cliente 

A TI promove a reestruturação dos canais de distribuição, criando novos 
meios de fornecer produtos e serviços diretamente ao cliente e de 
atendê-lo em tempo real, fortalecendo o relacionamento entre as partes 
e contribuindo para a lealdade dos clientes. O comércio eletrônico 
aumenta a velocidade das interações entre compradores e vendedores 
e reduz a burocracia e a assimetria de informações. 

Melhoria da Tomada de 

Decisão 

A TI pode trazer grandes quantidades de informação detalhada a um 
processo organizacional e oferecer ferramentas ou métodos analíticos 
complexos para suportá-lo. Esta tecnologia também gera mais dados 
sobre o desempenho da companhia. 
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Redução de Problemas 

Operacionais 

A TI pode melhorar os processos da organização. Também pode 
contribuir para melhorar a eficiência das tarefas – que podem ser 
automatizadas parcial ou totalmente –, a comunicação interna e a 
coordenação entre as áreas da organização. A TI pode ajudar a superar 
os problemas que afetam as cadeias de suprimento, reduzindo erros e 
aumentando a eficiência dos processos de trabalho. 

Melhoria do Trabalho dos 

Usuários 

A introdução da TI requer o treinamento dos funcionários, com o foco 
nas novas tecnologias e no repensar da forma de trabalho. A interação 
das pessoas – horizontal e verticalmente – pode, por um lado, diminuir à 
medida que o computador passa a ser o foco de interação do indivíduo, 
como, por outro lado, expandir-se envolvendo pessoas de outras partes 
da corporação ou de outros países. A TI contribui também para a 
inovação dos funcionários e altera suas habilidades, chegando a gerar 
novas categorias de cargos. Por outro lado, estudo do Gartner Group 
(HSM Management, 2006) aponta que a promoção do intercâmbio de 
informações, a disponibilidade de computação em praticamente 
qualquer hora e lugar, o uso crescente da internet e a fusão da 
computação doméstica e profissional têm afetado de forma negativa os 
usuários. 

Aumento dos Lucros Algumas pesquisas demonstraram não haver uma relação consistente 
entre investimentos em TI e desempenho ou, mais especificamente, 
entre investimentos em TI e produtividade ou lucratividade. Outras 
demonstram evidências de relação positiva entre o investimento em 
computadores e produtividade ou em fatores intermediários, como 
eficiência de custo e participação no mercado. Porter e Millar (1985) 
ligam lucratividade à TI ao afirmar que a revolução da informação cria 
vantagem competitiva ao conceder às companhias novas formas de 
superar os rivais. 

Redução de Estoques A TI possibilita mover o inventário de uma organização para outra sem a 
intervenção de gestores relevantes da organização. Os sistemas de 
informação permitem às empresas reduzir o investimento em estoques e 
aprimorar os níveis de atendimento ao cliente. O comércio eletrônico 
pode reduzir custos ao centralizar os estoques, melhorar a coordenação 
da cadeia de suprimento por meio do compartilhamento de informações, 
reduzir o manuseio do produto com uma cadeia de suprimento mais 
curta e diminuir custos e tempo de entrega com produtos que podem ser 
baixados pela internet. Mas os custos de transporte podem ser mais 
altos devido à agregação de estoques. 

Fonte: Adaptado de Pires e Kato (2007). 
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5 -  METODOLOGIA 

 

 

5.1 DEFINIÇÃO DO MÉTODO 

 

 

Esta dissertação, de caráter descritivo e exploratório, foi desenvolvida em duas 

etapas. A primeira caracterizou-se pela revisão bibliográfica; a segunda, como 

estratégia para a obtenção dos dados, foi a do estudo de casos múltiplos. O 

problema de pesquisa pode ser resumido em: qual é a percepção do gestor de 

PMEs quanto ao impacto do uso da TI como elemento de melhoria dos processos 

financeiros da organização? 

Pesquisa Descritiva – Para Churchill Jr. (1987), a pesquisa descritiva objetiva 

conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para modificá-la. Segundo 

Vieira (2002), a pesquisa descritiva expõe as características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

Pesquisa Exploratória – Para Vieira (2002, p. 65):  

A pesquisa exploratória visa proporcionar ao pesquisador uma maior 
familiaridade com o problema em estudo. Este esforço tem como 
meta tornar um problema complexo mais explícito ou mesmo 
construir hipóteses mais adequadas. A pesquisa exploratória é usada 
em casos nos quais é necessário definir o problema com maior 
precisão e identificar cursos relevantes de ação ou obter dados 
adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem. Como o 
nome sugere, a pesquisa exploratória procura explorar um problema 
ou uma situação para prover critérios e compreensão. 
 

De acordo com os autores citados, a utilização de uma pesquisa descritiva 

exploratória se justifica pelo fato de fazermos um estudo de caso em que haverá o 

aprofundamento de uma questão complexa, “Percepção dos gestores”, sem que 

haja a intenção de se alterar a realidade estudada. 

 Com relação ao estudo de caso, Yin (2005) define que, embora a estratégia 

de estudo de caso tenha sido estereotipada como fraca entre os métodos de 

Ciências Sociais, ela tem sido bastante utilizada nas pesquisas em campos 

orientados pela prática e como estratégia nas pesquisas de teses e dissertações. 
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Lazzarini (1995) comenta que o estudo de caso é muito útil nas pesquisas que têm 

como objetivo contextualizar e aprofundar o estudo de um certo tema. 

 Neste trabalho, utilizamos o estudo de caso visando aprofundar as questões 

relativas à “percepção dos gestores em relação à TI utilizada nos procedimentos 

financeiros implantados nas organizações que dirigem”. Essa escolha se dá pela 

necessidade da presença do pesquisador para captar e entender a interpretação e a 

opinião das pessoas. 

 O planejamento da amostra foi feito de maneira a permitir não só a análise 

individual de cada respondente como também a análise das organizações onde 

estes respondentes atuavam. 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

 

Para fins deste estudo, foi considerado o universo de PMEs da região 

denominada Grande São Paulo, incluindo-se a própria capital do Estado. As 

empresas estudadas têm um faturamento de até R$ 60.000.000,00 (sessenta 

milhões de reais) por ano e um número de até 499 funcionários. Essa caracterização 

baseou-se nas tabelas 1 e 2 descritas no capítulo 2. O caso foi estudado por meio 

de entrevistas, análise de documentos e protocolo elaborado com base na revisão 

bibliográfica, sendo que a unidade de pesquisa foi a dos principais executivos de 

negócios dessas empresas e também dos tomadores de decisões da área de TI e da 

área financeira. 

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

 

A partir da revisão bibliográfica é que se desenvolveu o Protocolo de 

Entrevista. Trata-se de um questionário que foi aplicado nas empresas 

caracterizadas e descritas no tópico 5.1. As perguntas foram assim distribuídas:  
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Primeiro Grupo de Perguntas 

 Neste grupo foram formuladas perguntas que visam a identificação da 

organização e a checagem de sua estrutura e observado se a empresa se enquadra 

na caracterização da unidade de análise descrita no item 5.2. O questionário foi 

composto por uma folha de rosto, em que a empresa se identificou colocando o 

nome, endereço, telefone, ramo de atividade, faturamento médio anual, número de 

funcionários, etc. 

 Em seguida vieram as perguntas relacionadas à estrutura da empresa com 

relação a TI (redes, hardware, software, telecomunicações, sistemas instalados, 

políticas implantadas com relação a compra de hardware e software), tempo de 

experiência da empresa com relação à informatização e à TI. 

 

Segundo Grupo de Perguntas  

 Neste grupo foram formuladas perguntas que visaram: 1 – verificar o 

entendimento de que a Tecnologia da Informação é percebida como útil quando 

utilizada nas operações financeiras da organização; 2 – verificar se a automação de 

rotinas financeiras subsidia os processos de tomada de decisão; 3 – verificar se a 

utilização dos sistemas implantados na área financeira é uma vantagem estratégica 

para as organizações. 

 Para tanto, foram organizadas perguntas que se dividiram da seguinte forma: 

1 – Quanto aos sistemas financeiros: há serviços automatizados? 

2 – Como se dá a integração entre os diversos módulos de software e rotinas 

administrativas da organização? 

3 – Através dos sistemas internos, há integração sistêmica com o mundo externo à 

organização? 

 

Terceiro Grupo de Perguntas 

 Neste grupo foram formuladas perguntas que visaram checar as políticas de 

investimentos e o volume de recursos em TI, bem como os orçamentos para os anos 

de 2007 e 2008. 

 

Quarto Grupo de Perguntas 

 Neste grupo foram formuladas perguntas que visaram checar a percepção do 

gestor. Nessa percepção se enquadraram questões de autoridade e 
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responsabilidade dos colaboradores das organizações, se isto está definido e se a 

empresa e o gestor têm claros esses papéis. Outro ponto é com relação à 

disponibilidade e ao acesso às informações e também o nível de detalhe das 

mesmas. E o mais importante: se o gestor considera as informações fornecidas 

como fidedignas e se ele se apóia nas informações fornecidas pelos SIs para a 

tomada de decisão. Para isso, foram organizadas perguntas com o objetivo de 

verificar: 

1 – Se o gestor considera os sistemas instalados na organização como seguros. 

2 – Se as informações advindas dos sistemas são fidedignas. 

3 – Se as informações fornecidas pelos sistemas são de detalhe adequado. 

4 – Se as informações fornecidas pelos sistemas são geradas em tempo hábil. 

5 – Se o gestor crê que os gerentes e os colaboradores em geral se utilizam dos SIs, 

especificamente no que concerne à parte financeira, para tomada de decisão. 

6 – Se o próprio gestor se apóia nas informações fornecidas pelos sistemas de sua 

empresa para tomada de decisão no que tange às questões financeiras. 

 

Quinto Grupo de Perguntas  

 Neste grupo foi formulada uma única questão, e o respondente teve liberdade 

para elaborar sua resposta. Esta questão, baseada no que o respondente havia dito 

até aquele momento, verificava se a TI causava impacto positivo nos sistemas 

financeiros da organização e se os sistemas financeiros apóiam e ajudam a manter 

as suas vantagens estratégicas. 

 O questionário completo está no ANEXO A. 
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6 -  RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os casos que colaboram para os resultados 

desta pesquisa. 

O trabalho de seleção se deu primeiramente junto a um dos diretores do CIESP-

SBC (Centro das Indústrias de São Paulo – setor de São Bernardo do Campo), que 

apresentou uma lista de 4.800 empresas. A partir daí fizemos um recorte, chegando 

a cerca de 200 empresas que poderiam fazer parte deste estudo. Essas empresas 

se enquadravam na categoria de pequenas e médias e se utilizavam de software de 

gestão. Essa amostra era representativa, e poderia satisfazer aos objetivos do 

trabalho. A partir dessas 200 empresas, houve um novo recorte, e chegamos ao 

número de 20 empresas candidatas a participar da entrevista. Ao chegarmos a 

essas 20 empresas, o trabalho de seleção foi realizado por telefone, visando verificar 

se a empresa poderia ou não participar do estudo. Esse momento específico 

(seleção das empresas que participariam do estudo) está descrito no item 6.1. 

 

 

6.1 APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

 

 

As empresas que serão descritas a seguir foram selecionadas com base na 

descrição de PME (vide tabelas 1 e 2). Cerca de vinte empresas foram contatadas, e 

responderam a um questionário básico, que procurava saber o seguinte: 

- Número de funcionários; 

- Faturamento mensal e anual; 

- Sistemas e softwares isolados que funcionam na empresa atualmente; 

- Disponibilidade de agenda dos sócios ou diretores da empresa para participar 

de uma entrevista. 

Com base nas respostas, se a empresa se enquadrasse na condição de PME 

e se utilizasse softwares na área financeira para seu gerenciamento, ela era 

selecionada, e a entrevista marcada. Dessa forma foram selecionadas 6 empresas, 

que participariam do estudo, sendo que uma delas foi eliminada pelo fato de a sócia 
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não ter agenda disponível para realizar a entrevista. As 5 empresas que foram 

selecionadas e participaram do estudo têm o seguinte perfil: 

 

 

6.1.1 Empresa 1 

 

 

A empresa existe desde 22 de janeiro de 1996 e iniciou suas atividades com o 

trabalho de 3 sócios. Atualmente conta com 18 funcionários, além dos 3 sócios, que 

continuam na empresa. Situada na região de São Bernardo do Campo, tem um 

faturamento anual de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

Seu setor de atuação é software de segurança de redes e internet. Também 

vende peças e equipamentos. As três grandes áreas de atuação da empresa 

descritas na entrevista foram: Segurança, Vendas e Manutenção. Seu grande 

volume de faturamento (cerca de 40%) é proveniente da venda de ferramenta de 

segurança e contrato de manutenção desta ferramenta (cerca de 400 contratos). 

Sua forma de atuação é através de suporte a distância, com acesso a links de 

internet que acessam diretamente os servidores e as estações de trabalho dos 

clientes. 

Esta empresa conta com as seguintes ferramentas para seu gerenciamento 

interno: 

- OS (Ordem de Serviço), sistema feito internamente 

- Sistema de Assistência Técnica 

- Aplicativos comerciais, Financeiro, Faturamento, Estoques 

- Sistema de atendimento de chamadas telefônicas em HTML 

Observa-se que os sistemas “Assistência Técnica” e “Aplicativos Comerciais” 

não estão integrados. 
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6.1.1.1 Descrição do respondente da empresa 1 

 

 

Quem respondeu o questionário na empresa 1 foi um dos sócios, o que cuida 

da área de desenvolvimento de novos produtos. Este sócio é um dos fundadores da 

empresa, e nela atua desde sua fundação, em 1996. 

 

 

6.1.2 Empresa 2 

 

 

Fundada em 1993, tem 15 anos de existência. Conta atualmente com 23 

funcionários, além de 2 sócios, sendo que um deles cuida da parte administrativo-

financeira e do laboratório e o outro da parte comercial. A empresa está situada na 

região de São Bernardo do Campo e fatura anualmente cerca de R$ 1.300.000,00 

(um milhão e trezentos mil reais). 

  A empresa é uma prestadora de serviços na área de calibração de 

instrumentos de precisão. Tem uma clientela de diversos segmentos, como 

empresas alimentícias, metalúrgicas, eletroeletrônicas, entre outras. Além da 

calibração, faz pequenas manutenções nos aparelhos, de ordem eletrônica. Caso as 

manutenções sejam de ordem mecânica, a empresa terceiriza. Alguns exemplos de 

produtos manipulados pela empresa 2: balanças, parquímetros, voltímetros, entre 

outros. 

 

 

6.1.2.1 Descrição do respondente da empresa 2 

 

 

 Quem respondeu a entrevista na empresa 2 foi um dos sócios, 

especificamente o que cuida da área administrativo-financeira. 
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6.1.3 Empresa 3 

 

 

Faz parte de um grupo que completa 152 anos em 2008. Este grupo, que 

começou como uma fábrica de cadinhos em Londres - Inglaterra, cresceu agregando 

outros negócios de produtos industriais. Está presente no Brasil há 49 anos. Em 

nosso país o grupo se faz presente em dois locais com três divisões de negócios: no 

Rio de Janeiro, com a divisão Termom Ceramics, onde o produto principal é o 

isolante térmico de fibrocerâmica, e em São Bernardo do Campo, onde existem duas 

divisões: a divisão que a matriz chama de MMS (Moutain Metal Systems – Sistema 

de fundição de metais), que fabrica cadinhos e uma série de peças que são 

utilizadas na produção de metais não ferrosos, e a Carbon, que produz escovas de 

carvão e o carvão mecânico. A empresa de São Bernardo, com suas duas divisões, 

conta com 120 funcionários e tem faturamento anual de R$ 30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais). 

 

 

6.1.3.1 Descrição do respondente da empresa 3 

 

 

 Quem respondeu o questionário na empresa 3 foi o diretor administrativo-

financeiro da fábrica de São Bernardo do Campo. 

 

 

6.1.4 Empresa 4 

 

 

Esta empresa tem 22 anos de existência. Sua sede fica na região do 

Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Tem atualmente 61 funcionários e conta 

com um faturamento anual da ordem de R$ 7.000.000,00 (sete milhões). Desenvolve 

produtos para automação rodoviária, automação industrial, segurança humana, 

serviços para segurança humana, manutenção de equipamentos e treinamento de 

pessoal. Sua estrutura organizacional é composta por dois diretores: um que cuida 

da área administrativa e da parte de projetos e outro que cuida da parte operacional. 
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Quase todos os equipamentos vendidos pela empresa são fabricados por ela. Seus 

produtos e serviços são vendidos em todo o território nacional. 

 

 

6.1.4.1 Descrição dos respondentes da empresa 4 

 

 

 A entrevista nesta empresa teve dois momentos. No primeiro o atendimento 

foi dado por dois funcionários, sendo que um é o coordenador da qualidade e o 

outro, o assistente financeiro e também responsável pela TI da organização. No 

segundo momento a entrevista foi concedida por um dos diretores e também sócio, 

que cuida da parte administrativo-financeira. Questões a respeito de histórico, infra-

estrutura e sistemas instalados foram respondidas na primeira parte da entrevista. 

As questões sobre investimentos em TI, percepção e estratégias da organização 

foram respondidas no segundo momento. 

 

 

6.1.5 Empresa 5 

 

 

A empresa tem 25 anos de existência e conta atualmente com 60 

funcionários. Tem um faturamento anual de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 

reais). Começou como bureau de processamento de folha de pagamento e serviços 

de contabilidade. Gradualmente a empresa abandonou os serviços de bureau e 

processamento e passou a realizar serviços de TI. Atualmente faz gestão de 

serviços de TI, atuando na área de hardware e software, tanto vendendo 

equipamentos e prestando serviços de manutenção quanto dando suporte à 

utilização de softwares e redes (a empresa não faz desenvolvimento de software, 

essa parte é terceirizada). 

Em suma, esta empresa faz o outsourcing (terceirização de serviços) 

assumindo toda a operação de tecnologia do cliente, desde o primeiro nível de 

atendimento, com o help desk (suporte telefônico), passando pelo suporte local, 

suporte aos servidores de rede, e chegando até o suporte de aplicações específicas. 
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6.1.5.1 Descrição do respondente da empresa 5 

 

 

 Quem respondeu o questionário na empresa 5 foi o diretor de tecnologia, que 

está há 10 anos na organização. 

 

 

6.2 ENTREVISTAS 

 

 

As entrevistas se basearam no protocolo descrito no item 5.3 e visavam a 

caracterização da unidade de análise e do respondente, a identificação da estrutura 

de TI e sua localização na estrutura organizacional da empresa pesquisada. Neste 

item também conseguimos identificar qual a importância dada à TI dentro da 

organização, se a importância era estratégica ou simplesmente processual. Esta 

caracterização e identificação deram-se no primeiro grupo de perguntas. 

O segundo grupo de perguntas visou identificar se os sistemas financeiros são 

informatizados e integrados e se sua utilização é percebida como útil pelos gestores. 

O terceiro grupo de perguntas visou identificar se o planejamento da 

organização contemplava os SI e os itens de TI, se no planejamento são levados em 

conta os investimentos futuros e se a organização tem consciência do que investiu e 

gastou. 

O quarto grupo de perguntas verificou se o gestor confia nas informações 

geradas pelos SI de sua empresa, se tem claro quais são os papéis dos 

colaboradores com relação à utilização dos SI, se também tem claro qual é a forma 

como é utilizada e se os gerentes e diretores da empresa, e também ele, se apóiam 

nos sistemas para tomadas de decisões, principalmente no que concerne à parte 

financeira. 

O quinto grupo de perguntas, e o que fechou as entrevistas, visou verificar se 

os SIs ajudam a criar e manter as vantagens estratégicas da organização. 

Quando da aplicação do protocolo, as entrevistas foram gravadas, no intuito de 

dirimir dúvidas sobre o que foi respondido e anotado. Cada entrevista teve a duração 

de aproximadamente 2 horas, porém em todos os 5 casos houve a necessidade de 
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se falar novamente com os respondentes, no sentido de se tirar algumas dúvidas 

que surgiram somente após a transcrição dos dados gravados no primeiro encontro. 

 A transcrição literal das entrevistas está nos apêndices. Todos os 

respondentes foram muito solícitos em fornecer dados fidedignos: durante as 

entrevistas recorreram a documentos e a especialistas da empresa para não darem 

informações conflitantes e irreais. 

 

 

6.3 DADOS TABULADOS 

 

 

 Os quadros de 3 a 7 têm a tabulação das respostas comparativas entre as 

cinco empresas, e serviram como base para as análises e as conclusões. Os 

quadros se iniciam um em cada página, para melhor visualização e estética. 
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Quadro 3 – 1º Grupo de perguntas 

Tempo de existência, forma jurídica, principais produtos e serviços. 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

 
Quantidade de Sócios e Funcionários 

3 sócios 
18 funcionários 

2 sócios 
23 funcionários 

Grupo Inglês 
200 funcionários 

2 sócios 
61 funcionários 

2 sócios  
60 funcionários 

 
Faturamento Anual em R$ 

2.000.000,00 1.300.000,00 a 
1.400.000,00 

30.000.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00 

 
Atua no setor de 

Consultoria e 
assessoria em 
Software de 
segurança de redes e 
Internet, alem de 
venda de itens de TI. 

Manutenção e 
prestação de serviços 
na área de calibração 
de instrumentos de 
precisão. 

Sistema de fundição 
de metais, cadinhos e 
fornos. São 
fornecedores de 
empresas de fundição 
e de montadoras de 
automóveis. 

Automação 
Rodoviária e 
Industrial. Segurança 
humana e serviços de 
instalação e 
manutenção. 

Serviços de T.I. 
outsourcing. 

 
Principais produtos e serviços 

Vende e dá 
manutenção a 
produtos de 
hardware.  
Com relação a 
software, vende e dá 
suporte  a produtos 
de segurança 
eletrônica – Firewalls, 
servidor de e-mail e 
controles. 

Manutenção de 
Balanças eletrônicas, 
Multímetros e 
parkímetros. 

Cadinhos, fornos, 
escovas de carvão, 
carvão mecânico. 

Automação 
rodoviária, fabricam 
sensores para 
detecção de eixos de 
caminhões, serviços 
de instalação, 
manutenção e 
treinamento – ex. 
sensores de trava 
eletrônica em 
pedágios. 

Manutenção de 
equipamentos IBM e 
COMPAC.  
Gestão de serviços 
de TI dos seus 
clientes, trabalha com 
contratos mensais. 

 
Histórico de  TI na organização 

Atualmente a 
empresa tem uma 
rede local, sistema de 
acesso à Internet com 
conexão banda larga, 
Técnicos 
especialistas em 
suporte para diversos 
clientes e rede que 
possibilita assumir o 
servidor de um cliente 
a longa distância. Sua 
experiência permite 
que vendam 
assessoria em 
tecnologia de TI. 

Começou em 95 com 
um micro e o software 
de controle. 
Atualmente conta 
com uma rede local, e 
contratou uma 
empresa para 
desenvolver um novo 
software que deve ser 
entregue em meados 
de 2008. A partir do 
recebimento deste 
software a empresa 
pretende modernizar 
seus equipamentos. 

Em 86, possuía um 
computador. 
Atualmente tem uma 
rede local, com o 
banco de dados 
disponível via WEB, 
para operações de 
integração e 
disponibilização de 
dados com grupo. 
Tem uma gerência 
específica que cuida 
de assuntos de TI. 

Foram feitas três 
grandes mudanças 
em 17 anos de 
existência, trocado o 
gerenciador de 
software e também os 
equipamentos 
necessários. Hoje a 
TI é estratégica para 
a empresa, e conta 
com dois analistas 
que trabalham 
dedicados à empresa, 
além de um contrato 
de manutenção e 
suporte. 

Começou vendendo 
tecnologia, sem ter 
tecnologia para seu 
gerenciamento. 
Atualmente vende 
serviços de 
outsourcing. Seus 
colaboradores 
internos são tratados 
como clientes, 
abrindo chamadas 
para equipamentos e 
dúvidas e entram em 
uma fila para serem 
atendidos. 

 
Aplicativos utilizados internamente 

Sistema de 
Assistência Técnica.  
Aplicativo que faz a 
parte financeira. 
Aplicativo Comercial 
que faz a parte de 
faturamento e 
estoques. 
Além destes, tem um 
sistema que faz o 
controle dos contratos 
de manutenção. 
 
 
 

Tem um software 
desenvolvido 
internamente que 
cuida de toda a parte 
administrativa e de 
manutenção da 
empresa. Atualmente 
estão desenvolvendo 
um outro software 
que deve entrar em 
operação em meados 
do ano de 2008. 

Tem um software de 
ERP, que está 
funcionando há 3 
anos e integra todas 
as áreas da empresa. 
A única coisa que 
falta neste software é 
a gerência de 
manufatura. 

Desde 2005 vem 
utilizando um sistema 
de nome EVEREST 
que integra todas as 
áreas da empresa. 

Desenvolveram e 
utilizam atualmente 
um sistema de ERP. 
Além de utilizarem 
esse sistema, 
também o 
comercializam para 
empresas que 
efetuam manutenção. 
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Aquisição de equipamentos (Hardware) 

Adquirem os 
equipamentos de 
acordo com a 
demanda. A empresa 
tem um planejamento 
que é revisto 
ciclicamente e a 
demanda é para se 
manter atualizada. 

Sob demanda. Estão 
aguardando o novo 
software ficar pronto 
para trocarem todos 
os equipamentos. 

Há uma gerência de 
planejamento à qual 
se subordina uma 
gerência de TI, essa 
gerência é que 
planeja a 
necessidade de 
hardware, software e 
manutenção. 

O hardware é 
adquirido de acordo 
com a necessidade. 
Não fazem uma 
programação 
específica. 

A partir de uma 
reestruturação feita 
em 2000, a empresa 
compra 
equipamentos de 
acordo com a 
demanda dos 
departamentos. 
 

 
Aquisição de Programas / Sistemas (software) 

Adquire software de 
acordo com a 
demanda, vê como 
um apoio efetivo ao 
negócio da empresa. 

Utiliza somente o 
necessário para a 
administração e 
andamento do 
negócio. Como está 
desenvolvendo um 
novo software, é ele 
que será utilizado por 
todos. Raramente há 
novas aquisições, 
somente sob 
demanda. 

Fora o sistema de 
ERP que é utilizado 
por toda a empresa, o 
único software além 
deste é o de cartão 
de ponto. Utilizando a 
mesma política de 
hardware, o setor de 
planejamento, 
juntamente com a TI, 
define e implementa 
as necessidades. 

O software que 
funciona atualmente 
tem um contrato de 
manutenção e 
suporte. Além disso 
tem uma assessoria 
de uma empresa 
especializada, além 
de dois funcionários 
que internamente 
definem a 
implementam outras 
necessidades. 
 

Atualização 
constante, pois a 
empresa é Gold 
Partnner da Microsoft. 
Toda a parte de rede, 
e-mail, banco de 
dados é da Microsoft. 
Com relação ao ERP, 
pagam manutenção 
mensal.  

 
Como é o serviço de suporte, para redes, Internet e  manutenção dos softwares instalados? 
Como fornece estes 
serviços aos clientes, 
estes são feitos pela 
própria equipe, 
internamente. 

Possui dois 
funcionários que 
realizam os serviços 
necessários. 

Tem dois analistas de 
sistemas que 
resolvem os 
problemas internos e 
um contrato de 
manutenção com 
uma empresa que 
resolve os problemas 
que os analistas não 
conseguem resolver. 

Além de dois 
funcionários que 
fazem o trabalho 
internamente, há 
também o contrato 
com empresas que 
prestam manutenção 
de acordo com a 
necessidade. 

Na prática, os 
usuários internos são 
tratados como 
clientes externos, ou 
seja, abre-se um 
chamado no service 
desk, e o usuário 
entra na fila para ter 
qualquer problema 
relacionado a TI 
atendido. 

 
Há políticas financeiras e de qualidade implantadas  para os itens de TI?  

Há um conselho de 
administração 
formado pelos sócios 
e um comitê de 
gestão formado pelos 
sócios mais dois 
gerentes. 
Semanalmente se 
reúnem e há um 
planejamento já 
formado até 2010, 
que é revisto 
periodicamente.  

O que há é um 
consenso de que o 
backups devem ser 
realizados 
diariamente. Com 
relação aos gastos de 
TI, são discutidos 
quando a 
necessidade se 
apresenta. Não há 
planejamento, nem 
políticas declaradas. 

Sim. É uma política 
complexa, que 
envolve backup, 
duplicação de 
servidores, etc. Há 
inclusive um comitê 
que discute essas 
questões. 

Não há políticas 
declaradas, Com 
relação aos gastos de 
TI, são discutidos no 
momento em que a 
necessidade se 
apresenta. 

Há políticas definidas 
e declaradas, 
inclusive a empresa 
tem o selo ISO 9.000 
e ISO 20.000. As 
políticas definidas 
internamente 
suportam acordos 
financeiros com 
parceiros e 
fornecedores. 

 
De forma genérica, qual ou quais módulos de softwar e estão instalados atualmente em sua 

organização?  
Assistência Técnica, 
Aplicativos 
Comerciais e o 
Gerenciador de 
Chamados. 

Software 
desenvolvido 
internamente, 
contempla: Ordem de 
serviço, estoques, 
manutenção, 
orçamentos, 
financeiro e o módulo 
de certificados / 
Laudos. 

Software de ERP que 
realiza todas as 
funções 
administrativas e de 
vendas, folha 
pagamento, etc. A 
única coisa que não 
está contida neste 
software é a gerência 
de manufatura. 

Software totalmente 
integrado, contempla: 
Compras, Financeiro, 
vendas, materiais, 
produção, fiscal. 
Departamento 
Pessoal e a 
Contabilidade são 
terceirizados. 

O ERP realiza a 
maioria das funções, 
além do financeiro e 
módulo de contratos 
que não estão 
integrados, sendo 
que Contabilidade e 
Folha de Pagamento 
são terceirizados. Os 
softwares instalados 
cuidam do cerne dos 
negócios desta 
empresa. 

Fonte: Preparado para este trabalho 
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Quadro 4 – 2º Grupo de perguntas 

Quanto aos sistemas financeiros. 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

 
Há serviços automatizados de contas a pagar, contas  a receber e fluxo de caixa? 

Sim. O Aplicativo 
Comercial faz todo o 
fluxo dos processos 
financeiros. É 
totalmente integrado, 
gera nota, faz fluxo 
de caixa, contas a 
pagar, contas a 
receber, administra 
os estoques, gera 
boletos, enfim atende 
a todas as 
necessidades da 
empresa nesta área 
de forma integrada. 
Além disto há um 
Data warehouse. 

O trabalho é efetuado 
em planilhas Excel, 
cujos dados são 
importados dos 
software que têm 
instalado atualmente. 

Sim. 
Além disto há um 
Data warehouse. 

Sim, é um módulo 
dentro do Everest 
(software instalado 
atualmente na 
empresa). Que 
contempla 
Tesouraria, bancos, 
contas a pagar e 
contas a receber. 

Sim, além de ter 
esses dados no 
sistema instalado na 
empresa, esses 
mesmos dados 
também são obtidos 
no sistema de 
contabilidade que não 
está integrado, mas 
contém dados 
necessários para 
preparar os livros 
fiscais. Além disto há 
um Data warehouse. 

 
Como estes serviços se integram a outros módulos in stalados em sua organização? 

Existem três módulos 
de software 
instalados. O sistema 
financeiro é 
independente dos 
outros dois. Não há 
uma integração entre 
os três sistemas. 

O sistema financeiro 
não se integra as 
outras operações. 

Eles estão totalmente 
integrados, inclusive 
com o banco.  
 

Totalmente integrado 
no Everest, que é o 
software utilizado na 
organização. 

São todos integrados, 
com exceção do 
sistema contábil e da 
folha de pagamento. 

 
São utilizados recursos como DOC (Documento de Créd ito) e TED (Transferência Eletrônica 

Disponível), através de sistemas implantados em sua  empresa? 
Sim. Parte das 
cobranças são via 
boleto bancário 
registradas junto a 
uma Instituição 
financeira, os dados 
são enviados via 
transferência 
eletrônica, sendo que 
estes arquivos são 
atualizados 
diariamente 
possibilitando a 
geração de relatórios 
gerenciais dos 
boletos registrados.  
Os pagamentos dos 
funcionários também 
são feitos através de 
transferências 
eletrônicas 
diretamente para a 
conta dos 
funcionários no 
banco. 

Sim, utilizam os 
recursos de DOC e 
TED, porem não 
integrado no software 
da empresa, os 
dados são digitados 
diretamente no 
software da 
instituição financeira. 

Sim nos serviços de 
cobrança bancária e 
pagamentos. 
Inclusive os relatórios 
são bem flexíveis e 
permitem facilidade 
de organização por 
assunto. Com estes 
sistemas o volume de 
papel diminuiu 
bastante, as 
transações são feitas 
eletronicamente. 

Os pagamentos são 
feitos diretamente via 
transação eletrônica. 
No caso de cobrança, 
há dentro do próprio 
Everest uma 
configuração que é 
lida pelo banco e ele 
envia as cobranças 
aos clientes. 

A empresa utiliza 
alguns tipos de 
pagamentos, DOC e 
TED específico, 
porém alguns dados, 
por motivo de 
segurança, são 
digitados novamente. 
No caso da Folha de 
Pagamento, a 
geração dos dados e 
envio ao Banco 
ocorrem de forma 
automática. 

Fonte: Preparado para este trabalho 
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Quadro 5 – 3º Grupo de perguntas 

Quanto aos investimentos em TI em sua organização. 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

 
Há uma política de investimentos implantada em sua organização? 

Existe um percentual 
inicial de acordo com 
o planejamento anual, 
porém este percentual 
é revisto 
periodicamente e 
pode variar de acordo 
com necessidades 
específicas e pontuais 
que se apresentam. 
 

Não, os investimentos 
são definidos de 
acordo com as 
necessidades que se 
apresentam. 

A empresa tem várias 
políticas que 
envolvem TI. É feito 
um orçamento 
normalmente na 
primeira quinzena de 
outubro onde são 
definidas algumas 
metas, inclusive a de 
investimento de TI 
para o próximo ano. A 
empresa também tem 
um contrato global 
com a Microsoft que 
possibilita redução de 
custos, e não há 
utilização de software 
pirata na 
organização. 

Não, os gastos em TI 
são efetuados de 
acordo com as 
necessidades que se 
apresentam. 

Há uma política clara 
e definida com 
relação à 
manutenção e 
investimentos em 
ativos de TI. 

 
Quanto sua organização gastou nos últimos 5 anos em  TI? 

Em torno de cento e 
cinqüenta mil reais, 
entre softwares, 
hardwares, etc. Varia 
de um ano para outro, 
pois pode haver 
problemas de 
performance do 
equipamento e a troca 
precisa ser antes do 
previsto. Enfim, pode 
haver variações. 

Aproximada-mente, 
R$ 20.000,00. 
 

Aproximadamente, 
R$ 1.000,000,00 

R$ 230.000,00 Aproximadamente, 
R$ 1.000,000,00,  

 
Quanto gastou no último ano? 

Em torno de trinta mil 
reais. 

Aproximadamente, 
R$ 17.000,00. 

Aproximadamente, 
R$ 150.000,00. 

Aproximadamente, 
R$ 50.000,00. 

Entre R$ 150.000,00 
e R$ 200.000,00 

 
Há uma previsão de gastos para o próximo ano? 

Entre trinta e quarenta 
mil reais 

Aproximadamente, 
R$ 30.000,00. Este 
gasto está previsto se 
o software que estão 
desenvolvendo ficar 
pronto e for instalado, 
senão o investimento 
será abandonado. 

Aproximadamente, 
R$ 250.000,00. 

Não. 
 

Aproximadamente, 
R$ 200.000,00. 

Fonte: Preparado para este trabalho 
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Quadro 6 – 4º Grupo de perguntas 

Quanto à percepção dos Gestores 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

 
Você considera os sistemas instalados em sua empres a como seguros? 

Sim, até pelo tipo de 
especialização da 
empresa, que vende 
e presta serviços de 
segurança para seus 
clientes. Também há 
políticas definidas de 
acesso a 
documentos e  
instalação de 
software nas 
instalações da 
empresa. 

Sim. Há auditoria 
anual e o Inmetro é 
muito rígido em 
termos de backup. Já 
houve problemas de 
assalto e levaram os 
computadores. Isto 
faz seis anos. Então 
como já houve 
antecedentes, há 
muita rigidez nesta 
parte. 

Sim, dentro dos 
limites normais de 
segurança. 
Considerando o que 
existe no mercado, 
necessidade da 
empresa e quanto é 
pago nesse conjunto. 
Algumas medidas de 
segurança passam 
por monitoramentos 
das informações e 
utilização das 
ferramentas, back-
up´s periódicos, 
acesso a algumas 
informações após 
vários níveis 
hierárquicos, etc. 

Sim. Possuímos políticas 
de senha, back-up´s. 

De certa forma sim, 
todos os sistemas 
têm os seus riscos. 
Procurou-se mapear 
os problemas para 
haver menos 
vulnerabilidade. 
Uma medida 
implementada foi a 
de bloquear tráfico 
de dados pela WEB, 
Há uma tela de 
utilização por 
usuário, porém os 
dados estão nos 
servidores da 
empresa. Não existe 
nenhum sistema 
100% seguro, o que 
se procurou foi 
mitigar os problemas 
que possam ocorrer. 

 
Você considera que as informações fornecidas pelos sistemas são fidedignas? 

Sim. As informações 
são analisadas 
semanalmente, 
conferidas , 
principalmente a área 
financeira. Isso faz 
com que a 
possibilidade de 
falhas diminua 
bastante. 

Plenamente, Como 
exemplo, teve um 
atleta em Brasília 
que entrou na justiça 
contra um cliente da 
empresa, pois alega 
que bateu o recorde 
Sul-americano nos 
200m e o cronômetro 
utilizado na prova foi 
calibrado aqui. A 
empresa faz a 
calibração dos  
cronômetros da 
Federação de 
Atletismo de Brasília 
e a decisão 
realmente irá ser 
tomada em cima dos 
aparelhos, então há 
necessidade de se 
confiar plenamente 
nos serviços. 

Sim Parcialmente. Ainda há 
muito a ser implantado. 
95% de confiabilidade. 
 

A empresa tem 
vários tipos de 
informações. 
Atualmente pode-se 
dizer que as 
informações do 
sistema financeiro 
são fidedignas, pois 
o sistema vem 
sofrendo ajustes 
constantes e hoje 
esta amadurecido. O 
que ocorre é o 
problema de 
formato, pois o 
sistema é muito 
grande e, quando o 
gestor solicita uma 
coisa, acaba 
recebendo outra. 

 
As informações fornecidas pelos sistemas de sua emp resa são de detalhe adequado? 

Sim, serão 
adequadas. Uma 
ação que esta sendo 
tomada agora é a 
análise do negócio. 
Fazendo o custeio 
por contrato e 
produto, sabendo e 
focando nas 
atividades que 
propiciam maior 
lucro. 

Sim, muitas 
informações são 
controladas e 
restritas. Somente 
pessoas que 
necessitam das 
informações a 
recebem. Também 
se evita imprimir sem 
necessidade. 

De modo geral sim. 
 

Sim Os detalhes nem 
sempre são os 
detalhes que se 
esperam. Nos 
últimos anos é nisso 
que o sistema mais 
tem evoluído. É no 
detalhamento dos 
dados, da resposta 
que o sistema traz 
para quem está 
operando. Ainda não 
chegou num nível de 
maturidade 
adequado. 
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As informações fornecidas pelos sistemas de sua emp resa são geradas em tempo hábil? 

Sim, a qualquer 
momento. Todas as 
informações 
necessárias estão 
sempre presentes no 
sistema. 
Principalmente a 
parte financeira. 

Sim. E como há 
necessidade de se 
guardar informações 
por cinco anos, é 
possível resgatar 
informações do 
passado em pouco 
tempo. 

Sim dentro dos 
prazos necessários. 

Sim. Não. O máximo que 
existe é no dia 
seguinte a 
informação do dia 
anterior. Atualmente 
existe uma grande 
quantidade de 
relatórios 
desnecessários. A 
impressão é que 
este quesito precisa 
ser melhorado na 
empresa. 

 
 

Você crê, que seus gerentes se apóiam nas informaçõ es fornecidas pelos sistemas para 
tomada de decisão quanto a pagamento de contas, inv estimentos, postergação ou 

negociação de dívidas, concessão de crédito a clien tes? 
Sim, todos se apóiam 
nas informações do 
sistema. Existe o 
cuidado de fazer 
back-ups,  pois a 
história da empresa 
está contida nestes 
sistemas. 

Em parte, pois as 
decisões são todas 
por indicadores que 
eles levantam. Estas 
informações são 
tratadas fora do 
sistema. 

Sim Sim, se apóiam. Hoje 
esta sendo feito um 
planejamento de fluxo de 
caixa. Antes eu não tinha 
e hoje há. Os gerentes 
usam esta informação 
para tomar suas 
decisões. 

Nem todos estes 
pontos, no que se 
refere a pagamento 
de contas, sim. 
Investimentos, sim. 
Faturamento, sim. 
Concessão de 
crédito, não. 
Na realidade, os 
dados são 
exportados para o 
Excel, e lá os 
gerentes elaboram 
suas planilhas para 
a elaboração de 
cenários, e tomada 
de decisão. 
 
 
 

 
Você se apóia nas informações fornecidas pelos sist emas de sua empresa para a tomada de 
decisões, principalmente no que concerne a parte fi nanceira, como aplicações e solicitação 

de empréstimos? 
Sim. Principalmente 
na parte financeira. 
Inclusive existe 
também um apoio 
por parte do Excel 
nesta área além do 
habitual. 

Sim. Há uma 
previsão de caixa 
para os próximos três 
meses.  

Sim, a ferramenta 
está bem adequada. 

Sim. Por exemplo, no 
final do ano, houve a 
necessidade de recorrer 
a um banco, e está 
informação foi extraída 
do sistema financeiro.  
Uma observação é que 
só tenho isto nos últimos 
6 meses, pois nas 
implantações anteriores 
não houve sucesso, 
talvez pelo fato de haver 
investimentos em 
software e não em 
hardware. Quando houve 
conscientização da 
importância do 
investimento casado 
entre hardware e 
software é que houve 
sucesso na implantação, 
e isso se deu nos últimos 
6 meses. 

Sim, as informações 
são utilizadas e 
servem como base 
para tomada de 
decisão, 
principalmente na 
parte de descontos 
e antecipações de 
pagamentos e 
recebimentos. Além 
dos dados gerados 
pelo ERP há dados 
que saem do 
sistema contábil que 
não são integrados 
ao ERP, mas dão 
base para 
planejamento e 
decisões fiscais. 
Além disso o 
sistema possibilita 
exportação dos 
dados para planilhas 
EXCEL, e esta é 
uma prática também 
adotada na 
organização. 

Fonte: Preparado para este trabalho
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Quadro 7 – 5º Grupo de perguntas 

Vantagem Estratégica 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

 
Logicamente sua empresa tem algumas vantagens em re lação a concorrência, estas 

vantagens poderiam ser em relação a preço de produt os ou serviços, prazo de entrega, 
condições de pagamento e etc. Você considera que pa ra manter tais vantagens, os 
sistemas financeiros utilizados atualmente, auxilia m, atrapalham, nem auxiliam nem 

atrapalham? 
A primeira vantagem 
que existe é valor 
agregado. Trabalha-
se muito em cima de 
valor agregado. Ou 
seja, quando há 
venda de produto que 
é um comodite, não 
se entra na disputa 
por preço, apesar do 
esforço em fazer um 
preço competitivo, 
porém é muito 
complicado pelo porte 
da empresa, 
principalmente na 
venda de hardwares. 
Alguns softwares 
também se 
enquadram como 
comodite, por 
exemplo um antivírus 
vendido por grandes 
magazines tem o 
mesmo preço que o 
desta empresa. O 
que se faz é entender 
o problema, a 
necessidade do 
cliente e oferecer, 
indicar as 
possibilidades de 
solução para cada 
situação em 
particular,  além da 
instalação, do projeto 
e do suporte pós 
venda. Este é o 
grande diferencial, 
oferecer um valor 
agregado à aquisição 
dos produtos. 

Há muitos 
concorrentes e não 
existem concorrentes 
que sejam de grande 
porte. São todos do 
mesmo tamanho, 
mesma estrutura, 
mesma quantidade 
de funcionários. O 
nos diferencia em 
relação à 
concorrência é a  
qualidade dos nossos 
serviços, o 
comprometimento em 
relação aos prazos de 
entrega acordados. 
Há um compromisso 
de se utilizar os 
métodos de trabalho 
certificados pelo 
Inmetro. Tentamos 
executar rapidamente 
os serviços. Por 
exemplo, a própria 
FEI é concorrente. A 
empresa procura ser 
mais rápida no prazo 
de entrega. Os 
demais fatores se 
equiparam. Com 
relação aos prazos de 
pagamento, nós 
também procura 
diferenciar-se Se o 
concorrente dá um 
prazo de 28 dias, 
dependendo do 
cliente podemos fazer 
por 20 dias. Outros 
concorrentes são 
mais rígidos nestes 
prazos. A empresa se 
apóia nos sistemas, 
pois tendo o histórico 
dos clientes há como 
saber se ele já 
atrasou ou não. Há 
uma classificação dos 
clientes, por exemplo, 
cliente Vip, nível A. 
Há clientes que estão 
com a empresa a 
mais de três anos, 
pagam em dia, A 
empresa tem todo o 
histórico e em cima 
destas informações 
nós tomamos as 
decisões. 

Auxilia pouco, isto 
pela característica do 
negócio da empresa.  
Pois as vantagens 
perante a 
concorrência são 
qualidades de 
produtos, assistência 
técnica, know-how, e 
engenharia 
embarcada, isto é 
uma coisa que o 
sistema financeiro 
não ajuda. No que o 
sistema financeiro 
ajuda é que,  se 
houver uma boa 
gestão financeira, 
pode haver mais 
flexibilidade em uma 
negociação, coisa 
que se o meu 
concorrente não  
tiver, significa que 
essa empresa estará 
em vantagem. 
 
Considerações 
Finais do 
entrevistado. 
Tratando-se de TI e 
negócios, a tendência 
inexorável das 
empresas de um 
modo geral é 
caminhar cada vez 
mais para o e-
business. Esta 
empresa pratica 
muito pouco e muitas 
vezes forçados pelo 
cliente a utilizar desta 
ferramenta. A Cia. 
Vale do Rio Doce é 
um exemplo nas suas 
compras eletrônicas, 
a oportunidade de 
vender está lá (no 
site), é necessário, 
ver como uma 
tendência forte de 
mercado. 

Ajuda muito. Em 
relação a vantagem 
competitiva temos 
uma ajuda de 50% do 
sistema financeiro. 

O gestor desta 
empresa percebe que 
os sistemas 
financeiros nem 
auxiliam nem 
atrapalham as 
manutenções das 
vantagens 
competitivas. A seu 
ver o auxilio que 
estes sistemas 
prestam são da porta 
para dentro, ou seja, 
são essenciais para 
manutenção dos 
processos 
administrativos, 
porém do ponto de 
vista de manutenção 
do portfólio, estes 
tipos de sistemas 
nem auxiliam nem 
atrapalham. 
 

Fonte: Elaborado para este trabalho 
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7 -  DISCUSSÃO 

 

 

As análises foram elaboradas quanto ao objetivo geral e aos objetivos 

específicos deste trabalho. No que diz respeito ao objetivo geral, foi avaliada a  

percepção do gestor da PME quanto ao impacto do uso da Tecnologia da 

Informação como elemento de melhoria dos processos financeiros da empresa. No 

que se refere aos objetivos específicos, foi avaliada a percepção do gestor da PME, 

verificando: 

1 – A forma como a Tecnologia da Informação é percebida como útil nas 

pequenas e médias empresas, em especial na automação de rotinas financeiras de 

tesouraria e fluxo de caixa; 

2 – Se a automação de rotinas financeiras com a utilização da TI subsidia os 

processos de tomada de decisão em empresas; 

3 – Se sua utilização é vista como uma vantagem estratégica. 

A partir desses objetivos iniciais, e com base nos quadros 3, 4, 5, 6 e 7, 

chegamos aos resultados das entrevistas e visitas às 5 empresas que colaboraram 

para este estudo. 

 

 

7.1 RESULTADOS SOBRE PERCEPÇÃO DA UTILIDADE DE TI 

 

 

Neste tópico foi analisado de que forma a TI é percebida como útil nas 

pequenas e médias empresas, em especial na automação de rotinas financeiras de 

tesouraria e fluxo de caixa. De acordo com o Quadro 4, relativo ao segundo grupo 

de perguntas aplicado às 5 empresas que constam do estudo, verifica-se que todas 

contam com serviços automatizados de tesouraria e fluxo de caixa. Tesouraria, 

neste caso, refere-se às rotinas de contas a pagar, contas a receber. O fluxo de 

caixa é relativo à sobra e à falta de caixa, de acordo com os dados lançados nos 

sistemas mantidos pelas empresas. 

Foi constatado que a empresa 1 tem um aplicativo específico para 

automatizar as rotinas financeiras de tesouraria e fluxo de caixa. A empresa 2 tem 
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um sistema, ou um programa, que automatiza outras funções da empresa. No que 

diz respeito à parte financeira, os dados do faturamento são retirados deste sistema 

e trabalhados em planilhas Excel. A empresa 2 não possui um aplicativo específico 

para realizar as atividades financeiras. A empresa 3 tem um sistema de ERP 

totalmente integrado, e é neste sistema que os gestores buscam as informações. A 

empresa 4 também tem um software que realiza todas as funções, e a visão 

passada pelo gestor é de que, após o aprendizado e investimentos nessa área, o 

software realiza todo o processo financeiro da organização. A empresa 5, que é uma 

provedora de tecnologia, está em atualização constante e sabe que o software 

financeiro precisa evoluir e ser de detalhe mais adequado, visto que uma parte dos 

processos administrativos é terceirizada e que as informações devem se integrar. 

Todas as empresas entrevistadas levam ao entendimento de que a TI não é 

só útil como também necessária à própria sobrevivência da empresa. Carmo e 

Pontes (1999) dizem que um sistema de informações pode ser fator decisivo para o 

estabelecimento de estratégia competitiva.  E as entrevistas empreendidas mostram 

que os gestores têm esta percepção.  

 

 

7.2 RESULTADOS SOBRE AUTOMAÇÃO DO USO DE TI SUBSIDIANDO O 

PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

 

 

Sobre este tópico, é necessário traçar um panorama sobre a visão que a 

empresa tem de seus sistemas. Foi perguntado aos gestores se eles consideravam 

seus sistemas seguros. O quadro 6 traz uma síntese das respostas, onde 

visualizamos que todos os respondentes têm seus sistemas como seguros. Neste 

momento foi detectado que a empresa 2 tinha uma visão equivocada, pois, ao 

questionarmos o respondente sobre os sistemas, ele respondia não ao que 

perguntávamos com relação às informações geradas pelos seus sistemas internos, e 

sim com relação às informações que sua empresa era obrigada a manter sobre a 

calibragem dos equipamentos aos quais dava manutenção. Em suma, na empresa 

2, o sócio que respondeu ao questionário em vários momentos confundia itens de TI 

e os sistemas de informação de sua empresa com os seus processos de negócios 

como um todo.  
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No caso da empresa 4, em que a primeira parte da entrevista foi respondida 

por dois funcionários, sendo um o “coordenador de qualidade” e o outro o 

“responsável pela TI da organização” (vide tópico 6.1.4.1 – descrição do 

respondente da empresa 4), os funcionários responderam ao questionário de forma 

monossilábica, não se aprofundando nos tópicos perguntados. Isso se deu 

provavelmente pela falta de visão estratégica e empresarial. Na empresa 4, quando 

um dos sócios foi entrevistado, a visão que ele tinha era bem diferente da visão de 

seus funcionários. Isso foi considerado positivo para a finalidade desta pesquisa, 

pois conseguimos detectar uma percepção diferente entre gestores e funcionários 

comuns que não lidam diretamente com o planejamento e os rumos da organização. 

No caso das empresas 1, 3 e 5, a visão dos respondentes era diferente. 

A empresa 1, por exemplo, considera seus sistemas como seguros, que eles 

geram informações fidedignas e de detalhe adequado, além dos seus gerentes nelas 

se apoiarem para tomar suas decisões processuais e de planejamento.  

A empresa 3 vê a questão de segurança como algo que pode dar problemas 

e de custo alto para a organização, porém necessária para que ela possa ter 

tranqüilidade. Com relação às questões das informações serem de detalhe 

adequado e geradas em tempo hábil, foram respondidas afirmativamente: os 

processos vão se ajustando e modificando, sendo que a área de TI tenta 

acompanhar as mudanças e, na medida do possível, eles têm as informações 

adequadas, no tempo necessário, desde que não surjam novas necessidades e 

anseios dos usuários dessas informações. 

A empresa 5, que é uma empresa que provê tecnologia para seus clientes e 

trata de assuntos críticos na área de TI de outras organizações, tem a visão de que 

seus sistemas não são 100% seguros, prepara-se tendo sempre um plano de 

contingência, pois tem a compreensão de que falhas podem ocorrer. Com relação à 

fidedignidade dos SI da parte financeira, o respondente diz que atualmente os 

sistemas dão informações precisas, mas estão em uma constante atualização e 

manutenção, pois eles têm consciência de que o ambiente onde a empresa se 

insere está em constante mudança, o que acarreta os ajustes constantes dos 

sistemas para atender às demandas. 

A questão sobre a automação de rotinas financeiras com a utilização da TI 

para subsidiar os processos de tomada de decisão nas PMEs pode ser resumida da 

seguinte forma: - subsidia as empresas que têm a noção exata de que a TI é um 
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componente do SI, que os sistemas existem para auxiliar a empresa em seus 

processos, e que seus processos são montados para atender às exigências do 

ambiente. 

Vale lembrar que, segundo Bio (1991), o ambiente está em um processo 

constante e interminável de mudanças. E dessa forma os processos das empresas 

devem se ajustar para atender às novas demandas que o ambiente impõe sobre a 

empresa. Portanto há que se fazer alterações e mudanças constantes nos SI e, em 

conseqüência, os itens de TI devem ser ajustados para que a empresa consiga 

manter suas competências empresariais. 

Dentre as cinco empresas estudadas, as empresas 1, 3 e 5 têm em seus 

sistemas financeiros a própria rotina financeira sendo utilizada, enquanto as 

empresas 2 e 4 têm apenas um subsídio, um apoio, uma ajuda dos sistemas 

implantados em suas empresas para a tomada de decisão efetiva.  

Neste ponto vale lembrar o que dizem Laudon e Laudon (1999, p. 66): 

A tomada de decisão continua sendo um dos papéis mais 
desafiadores de um gerente. Os SI têm ajudado os gerentes a se 
comunicarem e a distribuírem informação; todavia eles proporcionam 
somente uma ajuda limitada para a tomada de decisão gerencial. 

 

De acordo com os dados observados, podemos dizer que o uso de TI 

subsidia os processos de tomada de decisão, lembrando que isso depende do porte 

e da dependência da empresa a tais sistemas. Pudemos observar que, se o 

ambiente onde a organização estiver inserida for altamente complexo e a relação 

entre os atores desse ambiente – sejam clientes, fornecedores ou prestadores de 

serviços – exigir contato eletrônico constante, maior deve ser o desenvolvimento da 

empresa em relação à SI e maior a dependência da empresa em relação aos itens 

de TI, para que eles possam subsidiar a tomada de decisão de tais empresas. 

 

 

7.3 RESULTADOS SOBRE TI COMO VANTAGEM ESTRATÉGICA 

 

  

Iniciamos este tópico com a citação de Laudon e Laudon (2004, p. 90) – 

“Sistemas estratégicos de informação alteram metas, operações, produtos ou 

relacionamento com o ambiente das organizações, para ajudá-las a conquistar uma 
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vantagem sobre os concorrentes”. E, como definimos no final do item 2.3, de acordo 

com os diversos autores estudados, estratégia é a forma como a empresa traduz 

sua missão em ações visando atingir resultados de curso médio e longo prazo. Com 

nosso estudo, pudemos fazer algumas observações em relação a esse aspecto: 

Empresa 1. A vantagem estratégica dessa empresa não está na utilização dos 

sistemas financeiros em si, e sim na possibilidade de oferecer um valor agregado ao 

cliente, quando ele adquire um produto da empresa. Pelas respostas obtidas 

pudemos verificar que os itens que esta empresa vende são vistos como 

commodities no mercado, e sua vantagem está em agregar valor ao cliente, seja na 

indicação do melhor item de TI, seja na instalação deste item, seja no suporte dado 

após a sua instalação. 

Empresa 2. Apesar de haver certa confusão de conceitos entre SI e processos 

como um todo, os gestores desta organização crêem que os sistemas financeiros 

auxiliam a manter sua vantagem estratégica, pois é a partir do histórico financeiro 

que a empresa mantém a respeito de cada um de seus clientes que ela consegue 

negociar prazos e valores dos serviços, sendo mais flexível que seus concorrentes. 

Para esta empresa, esta é uma vantagem interessante. 

Empresa 3. Os sistemas auxiliam pouco, pois a vantagem estratégica está em 

outros itens, como qualidade de produtos, assistência técnica, know-how e 

engenharia embarcada. Os sistemas financeiros ajudam na possibilidade de obter 

flexibilidade, pois, com as informações em mãos, é mais fácil negociar preços, 

prazos de pagamentos e prazos de entrega. 

Empresa 4. A vantagem competitiva não está diretamente ligada ao sistema 

financeiro. O sistema é visto como útil em 50% dos casos; os outros 50% vêm da 

criatividade, invento, parte comercial, agilidade técnica, desenvolvimento de produto 

e prazo de entrega. Ou seja, o sistema financeiro auxilia esta empresa em 50% pelo 

fato de a empresa ter de ser ágil. Para manutenção das vantagens competitivas, 

nesta empresa é feito um casamento entre eficiência dos processos administrativos 

e financeiros internos e a eficácia no pós e no pré-venda, e qualidade dos produtos e 

serviços que a empresa oferece. 

Empresa 5. O gestor vê que o auxílio que tais sistemas prestam é interno à 

organização, porém, do ponto de vista de manutenção do portfólio, os sistemas 

financeiros nem auxiliam nem atrapalham. 
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Neste tópico podemos dizer que os sistemas financeiros utilizados nas PMEs, na 

percepção dos gestores, auxiliam na manutenção das vantagens competitivas, mas 

não são o único componente. Observamos que o auxílio se dá no sentido de a 

empresa poder ter uma flexibilidade que diz respeito à negociação de preços e 

prazos de pagamento, mas não são determinantes em termos das vantagens 

competitivas, pois o que mantém a vantagem são itens como qualidade dos produtos 

e serviços vendidos, inovação do portfólio, auxílio aos clientes no pré e no pós-

venda e outros fatores que independem dos sistemas financeiros em si. 
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8 -  CONCLUSÕES 

 

 

Tendo como ponto de partida seus objetivos gerais e específicos, este trabalho 

foi desenvolvido em duas etapas: primeiro foi realizada uma revisão bibliográfica 

sobre conceitos de PME, competição, estratégia e gestão de competência. Depois 

houve a realização de um estudo de caso aplicado a 5 empresas caracterizadas 

como PMEs, em que foi avaliada a percepção do gestor quanto ao impacto causado 

pelo uso da Tecnologia da Informação como elemento de melhoria dos processos 

financeiros da organização. 

Com os resultados e discussões apresentados no capítulo anterior e as 

discussões recorrentes neste estudo, conseguiu-se alcançar os seguintes objetivos, 

aqui resumidos: 

 

- Com relação à percepção dos gestores das PMEs no que se refere à 

utilidade da  TI na automação de rotinas financeiras de tesouraria e  fluxo de 

caixa .  

Os estudos empreendidos deixam claro que os itens de TI são importantes 

em tais processos e que as empresas procuram aperfeiçoá-los de acordo com as 

demandas de mercado. Laudon e Laudon (2004, p. 101) dizem que os “Sistemas de 

informação promovem melhor gerenciamento dos ativos e fluxos de caixa da 

empresas, o que pode resultar no aumento das receitas e redução dos custos 

operacionais, fortalecendo sua posição competitiva”. Dentre os gestores que 

participaram do estudo de caso, observamos que eles têm a percepção de que TI é 

importante e que sua importância vai aumentar. Verificamos também que o trabalho 

em todos os níveis administrativos tem aumentado em volume e qualidade. Com o 

passar do tempo, a adequação dos sistemas é imprescindível e inexorável, os 

gestores vão sendo obrigados a aumentar paulatinamente a atenção dada aos 

detalhes do ambiente, e esta atenção só é possível com a filtragem dos dados que 

emanam dos Sis, com estrutura de TI adequada e pessoal especializado para lidar 

com essa tecnologia. 

A conclusão que se pode tirar neste tópico é que os gestores têm a 

percepção de que a utilização de TI nas rotinas financeiras e de fluxo de caixa é 
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imprescindível, pois a automação é necessária para a manutenção e a agilização 

dos processos de relacionamento com clientes e fornecedores, e que a dependência 

é muito grande, que vai aumentar cada vez mais, pois as exigências do ambiente 

também continuarão aumentando.  

 

- Com relação à percepção dos gestores, se a automa ção de rotinas 

financeiras com utilização de TI subsidia os processos de tomada de decisão 

nas PMEs.   

Como dito nas Discussões (ver item 7.2), os gestores se apóiam na TI para 

tomada de decisão no que diz respeito às rotinas financeiras. Essa é uma conclusão 

óbvia, mas vamos ampliar um pouco esta discussão, lembrando que Laudon e 

Laudon (1999) dizem que a tomada de decisão é um processo, sendo que os tipos 

de decisão podem ser decisões estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas. 

Esses autores discorrem sobre esses tipos de decisões da seguinte forma: 

Decisões não-estruturadas  são aquelas em que o tomador de 
decisão precisa fornecer julgamento, avaliação e reflexões na 
definição do problema. Cada uma dessas decisões é original, 
importante e não-rotineira, e não há um procedimento bem-entendido 
ou unânime para fazê-lo (Gorry e Scott-Morton, 1971). Decisões 
estruturadas  em comparação são repetitivas e rotineiras e envolvem 
um processo definido para lidar com elas de modo a não terem que 
ser tratadas a cada vez como se fossem novas. Algumas são 
decisões semi-estruturadas ; em tais casos, somente uma parte do 
problema tem resposta clara fornecida por um procedimento 
aceitável. (LAUDON E LAUDON, 1999, p. 67) 
 

Como neste caso estamos falando da percepção dos gestores em relação à 

automação de rotinas financeiras, podemos dizer que, de acordo com os estudos 

efetuados, a TI pode subsidiar processos de tomada de decisão estruturada, 

especificamente as decisões que tratam de rotinas financeiras. Outro aspecto que 

fica claro na percepção dos gestores é que a dependência da empresa aos SIs 

aumenta com o crescimento da empresa e, conseqüentemente, com o volume de 

informações que os gestores têm que lidar, é natural que as decisões que são 

classificadas como estruturadas vão sendo automatizadas com o passar do tempo. 
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- Com relação à percepção dos gestores, se a utilizaç ão da  TI nos 

processos financeiros das PMEs é uma vantagem estra tégica .  

Os resultados desta pesquisa levam ao entendimento de que a vantagem 

estratégica das PMEs está em outros fatores que não somente na Tecnologia da 

Informação utilizada e implementada. As vantagens estão em relação ao portfólio de 

produtos e serviços, inovação, pré e pós-venda e nível de serviço aos clientes. A 

percepção dos gestores é de que os sistemas financeiros têm um papel importante, 

que ele está relacionado ao histórico de transação com os clientes, à flexibilização 

em prazos e às condições de pagamento, além de outros fatores. Concluímos, 

portanto, que, na percepção dos gestores, a utilização de TI nos processos 

financeiros das PMEs é importante, mas não são os determinantes da vantagem 

estratégica da organização. 

 

- Com relação às estruturas de TI.   

Os estudos realizados levaram à conclusão de que, quanto mais complexo, 

exigente e mutável o setor em que a empresa atua, mais necessários se fazem os 

SIs para propiciar o relacionamento da organização com os demais atores deste 

setor. Os empresários, ao responderem a esse tópico, não tinham a noção exata de 

como sua estrutura de TI havia evoluído e como chegou ao ponto a que chegou. O 

que pudemos perceber é que as estruturas eram pertinentes aos itens de TI que 

possuíam, ou seja, quanto mais itens e quanto mais importância dada aos SIs da 

empresa, mais desenvolvida é tal estrutura, e este desenvolvimento pode ser visto 

com relação à importância dada ao departamento, ao orçamento destinado a tal 

departamento e à independência de tomada de decisão em relação à aquisição de 

itens de TI. 

 

- Visão dos gestores e dos empregados comuns . 

Os estudos permitiram outra observação importante, que é a diferença de 

visão entre gestores e seus colaboradores. Essa diferença pode ser classificada 

como a diferença de visão dos gestores em relação à TI e a dos subordinados, que 

se utilizam destas tecnologias como apoio a seus processos. Enquanto os 

subordinados não têm a visão estratégica da organização e não vêem nos sistemas 

um diferencial, nem têm a noção exata dos esforços e gastos realizados nos itens de 

TI, os gestores têm uma visão mais refinada e conseguem fazer o relacionamento da 
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TI e dos SIs como importante diferencial de posicionamento da organização. 

Também vislumbram os horizontes de mudança e de adaptações pelos quais as 

empresas deverão passar para a necessária adaptação que as organizações 

deverão fazer para manter suas competências e criar novas. As evidências a 

respeito das conclusões acima listadas estão resumidas no quadro 8: 

 

Quadro 8 – Resumo das Conclusões 

Objetivos 
Específicos 

Conclusões Exemplos de evidência a favor da 
conclusão. 

- Com relação à 
percepção dos 
gestores das PMEs em 
relação à utilidade da 
TI na automação de 
rotinas financeiras de 
tesouraria e fluxo de 
caixa. 

- Os gestores têm a percepção de que 
a utilização de TI nas rotinas 
financeiras e de fluxo de caixa são 
imprescindíveis, pois a automação é 
necessária para a manutenção e a 
agilização dos processos de 
relacionamento com clientes e 
fornecedores, e que a dependência é 
muito grande e que vai aumentar cada 
vez mais, pois as exigências do 
ambiente também continuarão 
aumentando. 

- Empresa 1 – “... se eu entrar agora no sistema, 
posso ter todas as informações que preciso...” vide 
Quadro 6. 
- Empresa 2 – “...  como há necessidade de se 
guardar informações por cinco anos, é possível 
resgatar informações do passado em pouco tempo”. 
Vide Quadro 6. 
Empresa 3 – “Sim a ferramenta está bem adequada”. 
Vide Apêndice 3. 
- Empresa 4 - O respondente desta empresa diz: 
“...conseguia gerenciar a parte financeira da empresa 
utilizando um caderno, era uma verdadeira conta de 
padeiro e hoje o volume de informação e qualidade 
mudou muito, hoje nós fazemos muito mais coisas 
em função da informação que temos a disposição, 
hoje trabalho muito mais, não sei onde isto vai parar, 
hoje estamos dependentes 100% do sistema”. vide 
Apêndice 4. 
 

- Com relação à 
percepção dos 
gestores, se a 
automação de rotinas 
financeiras com 
utilização de TI 
subsidiam os 
processos de tomada 
de decisão nas PMEs 

A TI pode subsidiar processos de 
tomada decisão estruturada, 
especificamente as decisões que 
tratam de rotinas financeiras. Outro 
aspecto que fica claro na percepção 
dos gestores é que a dependência da 
empresa aos SIs aumenta com o 
crescimento da empresa, e 
consequentemente com o volume de 
informações que os gestores têm de 
lidar, e é natural que as decisões que 
são classificadas como estruturadas 
vão sendo automatizadas com o passar 
do tempo. 

- Empresa 1 –  “... todos se apóiam nas informações 
do sistema ...  sim, principalmente na parte 
financeira...” – vide Quadro 6. 
- Empresa 2 – “...em parte, pois as decisões são 
todas por indicadores. Indicadores são levantados e 
tratados fora do sistemas” – vide Quadro 6. 
- Empresa 3 – “Sim, a ferramenta está bem 
adequada.” – vide Quadro 6. 
- Empresa 4 –  “Sim. Por exemplo, no final do ano, 
tive que me socorrer junto a um banco, e esta 
informação foi extraída do sistema financeiro...”. Vide 
Apêndice 4. 
- Empresa 5 – “...as informações são utilizadas, e 
servem como base para tomada de decisão, 
principalmente na parte de descontos e antecipações 
de pagamentos e recebimentos”. Vide Quadro 6. 

Com relação à 
percepção dos 
gestores, se a 
utilização da TI nos 
processos financeiros 
das PMEs é uma 
vantagem estratégica 

Concluí-se que, na percepção dos 
gestores, a utilização de TI nos 
processos financeiros das PMEs é 
importante mas não são os 
determinantes da vantagem estratégica 
da organização. 
 

- Empresa 1 – “A primeira vantagem que existe é 
valor agregado. Trabalha-se muito em cima de valor 
agregado ...” – vide Quadro 7. 
- Empresa 2 – “O nos diferencia em relação à 
concorrência é a  qualidade dos nossos serviços, o 
comprometimento em relação aos prazos de entrega 
acordados...” – vide Quadro 7. 
- Empresa 3 – “Auxilia pouco, isto pela característica 
do negócio da empresa.  Pois as vantagens perante 
a concorrência são qualidades de produtos, 
assistência técnica, know-how, e engenharia 
embarcada, isto é uma coisa que o sistema financeiro 
não ajuda...” – vide Quadro 7. 
- Empresa 4 – “Ajuda muito. Em relação a vantagem 
competitiva temos uma ajuda de 50% do sistema 
financeiro...” – vide Quadro 7. 
- Empresa 5 – “O gestor desta empresa percebe que 
os sistemas financeiros nem auxiliam nem 
atrapalham as manutenções das vantagens 
competitivas” – vide Quadro 7. 

Com relação às 
estruturas de TI 

Na percepção dos gestores, a 
utilização de TI nos processos 

- Empresa 1 – “A primeira vantagem que temos é no 
valor agregado...”. Vide Quadro 7. 
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financeiros das PMEs é importante, 
mas não são os determinantes da 
vantagem estratégica da organização. 
 

- Empresa 2 – “... o que nos diferencia em relação a 
nossos concorrentes é nossa qualidade no sentido de 
comprometimento com prazos de entrega...”. Vide 
Quadro 7. 
- Empresa 3 –   “..Auxilia pouco, isto pela 
característica do nosso negócio. Pois as nossas 
vantagens perante a concorrência são qualidades de 
produtos, assistência técnica, know-how, é 
engenharia embarcada, isto é uma coisa que o 
sistema financeiro não ajuda”. Vide Quadro 7. 
- Empresa 4 – “Ajuda muito. Em relação a vantagem 
competitiva temos uma ajuda de 50% do sistema 
financeiro”. Vide Quadro 7. 
- Empresa 5 – “O gestor desta empresa, percebe que 
os sistemas financeiros, nem auxiliam nem 
atrapalham as manutenções das vantagens 
competitivas”. Vide Quadro 7. 

Visão dos gestores e 
dos empregados 
comuns 

Enquanto os subordinados não têm a 
visão estratégica da organização e não 
vêem nos sistemas um diferencial, nem 
têm a noção exata dos esforços e 
gastos realizados nos itens de TI, os 
gestores têm a uma visão mais refinada 
e conseguem fazer o relacionamento 
da TI e dos SI como importante 
diferencial de posicionamento da 
organização. Também vislumbram os 
horizontes de mudança e de 
adaptações pelos quais as empresas 
deverão passar para a necessária 
adaptação que as organizações 
deverão fazer para manterem suas 
competências e criarem novas. 

- Empresa 4 – “... a primeira parte da entrevista foi 
respondida por dois funcionários, sendo um o 
“coordenador de qualidade” e o outro o “responsável 
pela TI da organização” (vide tópico 6.1.4.2 – 
respondestes da empresa 4). Os funcionários 
responderam ao questionário de forma 
monossilábica, não se aprofundando nos tópicos 
perguntados. Isto se deu provavelmente pela falta de 
visão estratégica e empresarial. Na empresa 4, 
quando um dos sócios foi entrevistado, a visão ele 
tinha era bem diferente da visão de seus 
funcionários.”. Apêndice 4. 

Fonte: Preparado para este trabalho 
 

No que se refere ao objetivo geral, é possível responder que, na percepção 

dos gestores, a TI tem um impacto positivo como elemento de melhoria dos 

processos financeiros das organizações, porém não é o fator que define a vantagem 

estratégica das organizações, sendo que elas têm outros aspectos que devem ser 

avaliados, sendo necessária a construção de sistemas complexos que integram 

outras áreas da organização. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

O trabalho aqui desenvolvido não tem a intenção de esgotar o assunto. Este 

trabalho resultou na confecção de um questionário que, aplicado como estudo de 

caso, permite que novos estudos e atividades sejam desenvolvidos. Essas 

atividades e estudos podem ser vistos como recomendações para futuros trabalhos, 

quais sejam: 

− Melhoria dos processos de TI e SI nas PMEs 

− SI e TI como vantagem estratégica 

− Percepção dos gestores para melhoria dos processos administrativos e 

manutenção e criação de vantagem competitiva com utilização da TI pelas 

organizações 

Em linhas gerais, as recomendações dizem respeito à melhor consolidação do 

questionário desenvolvido e aplicado. Os resultados de avaliação das empresas 

mostram que ele é útil, viável e prático. 
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GLOSSÁRIO  
 
Cadinho – instrumento utilizado para fundição de aço 

Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

ISO – International Organization for Standardization 

Outsourcing – Terceirização dos serviços de TI, quando a empresa assume a 

tecnologia da informação de seus clientes 

Service Desk – Serviço de suporte telefônico a clientes que mantêm contrato 
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ANEXO A – Instrumento de Pesquisa 

Folha de rosto  
 

O questionário a seguir, faz parte de uma pesquisa acadêmica para a 

Universidade Metodista de São Paulo. 

Informamos que os dados cadastrais de sua empresa não serão revelados, 

pois este é um estudo de caso, e no trabalho a ser exposto será referenciado 

apenas o ramo de atividade e região em que sua empresa atua.  

 

Atenciosamente,  

 

Clóvis Luiz Galdino 

Pesquisador 

 

Nome da Empresa : 

Endereço : 

Tel. Contato : 

Nome do Respondente : 

Cargo / Função : 

Quantidade de Funcionários : 

Faturamento Anual : 

Setor / Segmento : 

Atividade : 

Pequeno histórico da empresa: quanto tempo existência, forma jurídica da 

mesma, principais produtos e serviços, área / mercado de atuação, estrutura 

organizacional da mesma: 

Histórico da TI, na organização, há quanto tempo começou o processo de 

informatização, qual o grau de dependência atual dos processos informatizados, 

como é a estrutura de manutenção de hardware e software da organização, onde se 

coloca a área de TI na estrutura organizacional apresentada: 

 

_________________________________________ 

         Nome do Respondente :        

         Cargo / Função :  
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Protocolo utilizado na entrevista 
 
1 – Quanto à infra-estrutura e tecnologia. 
- Aquisição de Equipamentos (hardware) 
- Aquisição de Programas / Sistemas (software) 
- Como é o serviço de suporte, para redes, Internet e manutenção dos softwares 

instalados? 
- Há políticas financeiras e de qualidade, implantadas para os itens de TI? 
- De forma genérica, qual ou quais módulos de software estão instalados atualmente 

em sua organização? 
 
 
2 – Quanto aos sistemas financeiros. 
- Há serviços automatizados de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa? 
- Como estes serviços se integram a outros módulos instalados em sua 

organização? 
- São utilizados recursos como DOC (Documento de Crédito) e TED (Transferência 

Eletrônica Disponível), através de sistemas implantados em sua empresa? 
   
3 – Quanto aos investimentos em TI em sua organização. 
- Há uma política de investimentos implantada em sua organização? 
- Quanto sua organização gastou nos últimos 5 anos em TI? 
- Quanto gastou no último ano? 
- Há uma previsão de gastos para o próximo ano? 
 
4 – Quanto a Percepção 
- Você considera os sistemas instalados em sua empresa como seguros? 
- Você considera que as informações fornecidas pelos sistemas são fidedignas? 
- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são de detalhe 

adequado? 
- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são geradas em tempo 

hábil? 
- Você crê, que seus gerentes se apóiam nas informações fornecidas pelos sistemas 

para tomada de decisão quanto a pagamento de contas, investimentos, 
postergação ou negociação de dívidas, concessão de crédito a clientes? 

- Você se apóia nas informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa para a 
tomada de decisões, principalmente no que concerne a parte financeira, como 
aplicações e solicitação de empréstimos? 

  
5 – Vantagem Estratégica 
- Logicamente sua empresa tem algumas vantagens em relação à concorrência, 

estas vantagens poderiam ser em relação a preço de produtos ou serviços, prazo 
de entrega, condições de pagamento e etc. Você considera que para manter tais 
vantagens, os sistemas financeiros utilizados atualmente, auxiliam, atrapalham, 
nem auxiliam nem atrapalham? 
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ANEXO B – Carta de Apresentação 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

São Bernardo do Campo, ___ de _________ de 2007 

 

AC Direção Geral 

Prezado Sr. 

 

 Pelo Presente instrumento, apresento o Sr. Clóvis Luiz Galdino, aluno do 

Curso de Mestrado em Administração, área de concentração em Gestão de 

Organizações, da linha de pesquisa, Finanças e Controle de Gestão, desta 

Universidade, com o objetivo de coletar dados junto a esta empresa a fim de coletar 

dados para sua pesquisa acadêmica. 

 Cumpri adicionar que o objetivo da pesquisa deste aluno é analisar a 

percepção do gestor das Pequenas e Médias Empresas quanto ao impacto do uso 

da Tecnologia da Informação como elemento de melhoria dos processos financeiros 

da organização. 

 Como resultado desta pesquisa, espera-se contribuir com orientações para 

administradores das Pequenas e Médias Empresas, no que tange a: 

• De que forma, a Tecnologia da Informação é percebida como útil nas pequenas e 

médias empresas, em especial na automação de rotinas financeiras de tesouraria 

e fluxo de caixa  

• Verificar se a automação de rotinas financeiras com a utilização da TI subsidia os 

processos de tomada de decisão em tais empresas 

• Verificar se sua utilização é vista como uma vantagem estratégica  

Agradecendo-lhe a cooperação, nos colocamos a disposição para o caso de 

qualquer dúvida através do telefone (11) 4366-5824 e subscrevemos-lhe. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Otávio Próspero Sanchez 
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APÊNDICE 1- Transcrição de Entrevista Empresa 1  
 

Pequeno histórico da empresa: quanto tempo existência, forma jurídica da 

mesma, principais produtos e serviços, área / mercado de atuação, estrutura 

organizacional da mesma: 

 

Éramos colegas do colegial técnico, fizemos a ETE Lauro Gomes no 

curso de eletrônica e entramos como estagiários na Itautec no ano de 1983 e de lá 

pra cá crescendo de estagiário até cargos de gerência. Em 1995 a Itautec ofereceu 

um plano de desligamento voluntário. Para gerar emprego, nos reunimos em um 

almoço e conversamos em quatro pessoas. Dos quatro, um não quis, os outros três 

aceitaram e acabamos saindo e fundamos a EMPRESA em 22 de Janeiro de 1996. 

 

Em março de 1996 nós já tínhamos faturamento contra a Itautec pois nós 

saímos já com uma proposta de fornecer serviços à Itautec. O ano de 1996 foi um 

ano muito bom para nós, da mesma forma o ano 1997. Foi uma formação de 

empresa totalmente atípica. Normalmente existe toda uma dificuldade inicial, no 

entanto a dificuldade veio na seqüência. No final de 1997 a Itautec teve uma 

mudança de diretoria e praticamente cortaram todos os terceiros de uma hora pra 

outra. Todas as atividades externas passaram a ser feitas internamente sem 

qualquer tipo de preparação e como nós tínhamos a Itautec como principal cliente 

nós ficamos praticamente sem serviço. Neste momento foram verificadas as reais 

necessidades de se montar uma empresa. Desde então eu mudei da área técnica 

para a área comercial e senti uma dificuldade enorme de trabalhar na área 

comercial. Foi o momento mais difícil, porém com um aprendizado maravilhoso. Hoje 

existe uma facilidade em tratar com as pessoas que eu adquiri diante desta 

necessidade.  

 

Nesta época, as dificuldades financeiras começaram a aumentar num 

curto espaço de tempo, após um período de equilíbrio, em reuniões discutíamos 

alternativas pois só havia dinheiro para pagar os funcionários e já nos preparávamos 

para fechar a empresa em três meses. Foi quando decidimos mudar o foco, 

reinventar. 
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A partir deste momento resolvemos ir ao mercado de uma forma mais 

forte. Começamos a fazer manutenção em equipamentos de informática que na 

época não era o nosso forte, nos tornamos autorizados da Itautec inicialmente, 

depois conseguimos ser autorizados, montamos um laboratório para fazer 

manutenção e começamos a realizar manutenção e buscar novas soluções.  

 

Sempre atuando na área técnica, entre ao anos 1998 e 1999 começamos 

a buscar algumas soluções para trabalhar a Internet para uso interno. Encontrei uma 

ferramenta de segurança muito boa e em conjunto com os outros diretores da 

empresa decidimos investir em segurança eletrônica: Firewalls, servidor de e-mail, 

controles e eu fui muito feliz eu consegui investir em marketing, divulgação e ao 

longo destes anos nos tornamos o maior distribuidor desta ferramenta no Brasil. O 

nome é DL multi access . Trata-se de um conceito de vários servidores de e-mail 

com proxi´s com controles, com antivírus integrado. Dentro desta distribuição, abaixo 

de nossa empresa outras empresas vendem esta ferramenta e hoje ela corresponde 

em torno de trinta e cinco por cento do faturamento da empresa só com a venda da 

ferramenta e a manutenção dos contratos que somam pouco mais de quatrocentos, 

só desta ferramenta. 

 

Desde então a empresa foi crescendo e passamos a trabalhar a empresa, 

vendendo produtos de informática, temos toda a parte de venda de hardware e 

continuamos com a manutenção. O que antes era só uma sala, hoje possuímos o 

prédio inteiro, dezoito funcionários basicamente prestadores de serviços e 

departamentos estruturados. 

 

Junto ao DL começamos a trabalhar com Symantec, MC Fee, e agora 

com a Security, enfim, desenvolvemos fornecedores que já são fornecedores da 

área de segurança e hoje eu não vendo o produto, eu faço análise de segurança. 

Então eu vou lá na empresa e ela tem uma dificuldade, tem um problema de uso 

indevido da Internet, ou entrada de vírus, enfim, em cima destas características que 

eu noto na empresa agente indica alternativas ou uma política de segurança, porque 

política de segurança, às vezes não precisa nem investir em tecnologia. Você vai lá 

e fala: - Meu você ta lá com um problema não é nem de tecnologia, você ta com um 

problema de procedimentos, de postura. Não adianta nada colocar um firewall, um 
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programa maravilhoso, um dos mais caros do mercado, vai gastar de dez a quinze 

mil dólares por ano e aí a secretaria numa reunião de diretoria, um monte de 

informação privilegiada ela simplesmente põe no lixo sem picotar. Então quer dizer, 

a informação que sai da empresa sem ser eletronicamente. Então hoje nós temos 

este perfil, esta parte que cuida de toda esta área de segurança, a área de venda e 

a área de manutenção, então esta é a história da empresa que conta com doze anos 

de atuação no mercado. 

 

Histórico da TI, na organização, há quanto tempo começou o processo de 

informatização, qual o grau de dependência atual dos processos informatizados, 

como é a estrutura de manutenção de hardware e software da organização, onde se 

coloca a área de TI na estrutura organizacional apresentada: 

 

Hoje nossa empresa é uma empresa totalmente plugada, nós temos uma 

rede local, um sistema de acesso a Internet com conexão banda larga. Logicamente 

são as ferramentas que eu comercializo na parte de segurança até porque a minha 

equipe técnica tem que dar suporte aos clientes remotamente. Agente faz uma 

intervenção remota utilizando esta conexão. Temos um rede dentro dos padrões, 

das normas, uma rede certificada. Não é uma empresa que tem um volume muito 

grande de máquinas, temos dezoito funcionários, dezoito máquinas, uma máquina 

para cada funcionário que é o necessário, estações de trabalho. Além disso nós 

temos um sistema feito internamente que cuida da parte de serviços. Então por 

exemplo, hoje por exemplo quando uma máquina entra para fazer manutenção na 

empresa é gerada uma ordem de serviço possibilitando que todos os processos 

sejam acompanhados. Desde a entrada, tudo que precisa ser trocado na máquina, a 

parte de custeio, preço para poder mostrar pro cliente para passar orçamentos e 

esperar liberação, enfim, tudo isso é feito por um sistema desenvolvido por um dos 

nossos funcionários. Apesar de nó trabalharmos com informática, eu tenho a 

expectativa que ela utilize o máximo possível do equipamento, então por exemplo, 

não existia um motivo pra gente refazer o sistema para uma linguagem mais atual 

porque ele atende agente cem por cento não falta nada, nenhuma informação.  É um 

sistema muito bom, emite relatórios gerenciais. 
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Nós temos este sistema da assistência técnica e outro aplicativo que faz a 

parte financeira que é chamado Aplicativos Comerciais é o nome do sistema que foi 

adquirido pronto. É um aplicativo que foi adquirido de uma empresa do sul do país e 

dentro da relação custo x benefício atende todas as necessidades da empresa. O 

custo de um técnico meu pra ficar desenvolvendo iria sair muito caro. Ele gera as 

minhas notas fiscais, faz fluxo de caixa, ou seja a parte financeira muito bem 

administrada, ainda tema a parte de estoques também, almoxarifado, nós temos 

peças que agente adquire pra revenda, e peças que são utilizadas para montagem 

de equipamentos e manutenção. 

 

Além destes nós temos um terceiro sistema que foi feito internamente pois 

como agente começou a crescer muito na parte de contratos de manutenção e não 

existia no mercado um sistema que gerenciasse o atendimento a chamados. Então 

foi feito internamente numa plataforma HTML. Foi feito um sistema dos chamados, e 

aí ele é legal porque eu controlo a qualidade. Você liga pra cá com um problema no 

seu firewall, então eu tenho já está pré-cadastrado quem é o cliente, as informações 

técnicas básicas, que tipo de equipamento, tamanho da rede que ele tem, enfim, pra 

toda esta parte de intervenção remotamente com a autorização do cliente, eles 

fazem o reparo como se fosse um call center.  E cada intervenção técnica, ela tem 

que ser registrada, com a ações, por exemplo eu ligo pra um cliente, ele não está, 

agente coloca lá que ligou às 16 horas falou com fulano, porque é importante pra 

mim ter esta rastreabilidade total do chamado. Se acontecer de um chamado aberto 

a muito tempo eu preciso saber o porquê. Isto é muito importante porque é aí que 

está a qualidade da minha prestação de serviço. E foi desenvolvido internamente 

pois na época não tinha nada no mercado que me atendesse. 

 

Então, nós temos estes três sistemas, o da assistência técnica, o 

Aplicativos Comerciais que faz toda a parte financeira, fluxo de caixa e estoques e o 

outro que faz a gestão de chamados. 

 

Protocolo utilizado na entrevista 

1 – Quanto a infra-estrutura e tecnologia. 

- Aquisição de Equipamentos (hardware) 

De acordo com a demanda. 
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- Aquisição de Programas / Sistemas (software) 

A nossa política em relação ao software, apesar de ser uma empresa de 

informática e eu passo muito isso para os clientes, não é necessariamente trabalhar 

com aquilo que é mais atual, o contra censo que eu vejo hoje é a informática como 

um apoio efetivo à evolução da empresa. Se você vai trabalhar única e 

exclusivamente com aquilo que saiu agora no passado, você não consegue ficar 

mantendo sua parte toda atualizada. O custo pra fazer isso é muito alto. Não adianta 

nada você comprar porque a cada dois meses sai uma placa nova, sai um 

processador mais veloz, então se você ficar com a última geração, você fica só 

comprando equipamento. Então tem que se dosar, jogando fora coisas boas. Então 

cai fora um pouco aí o que eu penso com relação ao apoio que a informática dá a 

empresa. 

 

- Como é o serviço de suporte, para redes, Internet e manutenção dos softwares 

instalados? 

Como eu forneço estes serviços aos meus clientes, então é feito pela 

minha própria equipe. 

 

- Há políticas financeiras e de qualidade, implantadas para os itens de TI? 

Nós temos um conselho de administração que é formado pelos três sócios 

e nos temos grupo de gestão que é formado pelos três sócios mais dois gerentes. 

Cinco pessoas que se reúnem semanalmente, toda terça-feira de manhã agente 

discute cada área da empresa, quanto faturou, os problemas do sai a dia e agente 

todo ano faz um planejamento para os próximos anos, até 2010 por exemplo aonde 

quer chegar.  Neste planejamento nós definimos um porcentual do faturamento tanto 

para marketing quanto para investimentos. Então existe uma política definida em 

percentual do faturamento. Este foi um ano relativamente atípico, pois nós tivemos 

uma meta para atingir de um milhão de dólares de faturamento anual. Agente já 

atingiu, mas não foi porque agente faturou muito, foi porque o dólar caiu demais, 

então teve uma série de fatores que fez com que agente chegasse a isso.  

 

O ano foi muito ruim, nós passamos por um meses muito ruins, no final do 

ano os investimentos em informática diminuem bastante e dentro desta meta que 
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nós tínhamos nós estávamos estipulando percentuais, então por exemplo, meio por 

cento em marketing, e em outras áreas específicas.  

 

Agora na parte de informática por que eu não tenho uma política muito 

bem definida? Porque por exemplo, qual é a minha função hoje, além de cuidar da 

área de projetos eu trabalho também com desenvolvimento, então eu 

constantemente estou procurando novas tecnologias pra trazer para a empresa. 

 

Por exemplo, o DL multi access, foi eu que trouxe pra cá. Então neste 

instante, eu estou desenvolvendo uma linha de ferramentas em segurança da e-

security é uma linha irlandesa, que ta no Brasil a dois anos, e tem um produto 

tecnicamente muito legal, então por exemplo eu ainda não sei qual vai ser a minha 

necessidade de investimento pra poder fazer com que este novo produto vire um 

negócio importante pra nós. Esta dificuldade que eu tenho. Então não tem como 

dizer bom, pra 2008 o que você quer fazer? Eu estou constantemente conversando. 

Então eu não tenho como dizer: - olha eu vou definir tantos por cento pra investir. 

Mas ás vezes, por exemplo o DL Multi Access eu praticamente não investi nada 

nele, eu investi tempo, contatos, e funcionou. Então era a ferramenta certa, o que eu 

acredito que possa vir a acontecer com esta ferramenta que eu estou estudando. 

Então, é uma ferramenta muito boa. Então eu não tenho uma política bem definida. 

 

Pode acontecer por exemplo eu sou do grupo, eu chego pro pessoal e 

digo, olha pessoal eu conversei com o Clóvis e ele ta com uma idéia de 

desenvolvermos um negócio junto e agente discute e define, vamos investir ou não 

vamos investir. Lógico que eu já dei muita cabeçada e já desenvolvi dois produtos 

que não deram em nada. Agente tem a expectativa de que a coisa vai estourar e aí 

com o desenvolvimento, como ele é interno, o investimento é o que? É tempo. 

 

O que eu venho fazendo a uns três ou quatro anos eu estou procurando 

linhas de fomento de pesquisa.  Então já entrei duas vezes com projeto na FAPESP, 

não consegui, na primeira vez o avaliador me “escrachou”, depois avaliando o 

projeto eu vi que ele tinha razão, eu não tinha experiência nenhuma em fazer 

projeto. Na segunda tentativa eu já tinha como rebater as questões que ele colocou 
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mas aí eu me associei com um pesquisador do centro. O meu problema era titulação 

eu não tinha. 

Então da segunda vez eu bati na trave eu quase consegui, e agora 

recentemente eu fiz uma tentativa do SINEP quem entrou comigo foi o Getúlio, eu 

chamei o Getúlio pra gente trabalhar junto, ele tem uma idéia muito boa na área de 

logística, eu tenho a condição de por a coisa pra funcionar. Dentro do SINEP tinha 

uma linha específica pra isso, mas nós não queríamos. Na realidade veio lá que 

talvez o nosso projeto não se alinhasse com a expectativa, mas enfim. Venho agora 

pesquisando a possibilidade que aí sim teria uma maneira, hoje nós temos na 

empresa uma didática de pesquisa de desenvolvimento. Mas ela não existe, é uma 

área lá que no decorrer do dia a dia agente senta, discute, não é uma área de 

pesquisa, agente fala que tem, mas o que acontece, é complicado pegar uma 

empresa do tamanho da nossa. A expectativa é lógico, você vai dando uma aqui 

uma ali, você pode acertar uma coisa interessante e pode ser que um grupo, ... o 

que acontece, nós três aqui que montamos a empresa saímos do nada, como a 

maioria das pessoas deste país. Então é difícil, eu trabalho doze horas por dia, se eu 

tivesse como funcionário de uma empresa, financeiramente eu estaria muito melhor, 

eu não tenho 13°, eu não tenho um monte de coisas. Então é uma situação 

complexa.  

 

Então eu estou constantemente conversando por isso eu estou na área 

acadêmica, em 2004 eu comecei na UNIA, sou professor na UNIA e na FATEC em 

São Bernardo, mas foi assim, eu nunca tinha dado aula, eu fiz um curso em 2003 

aonde eles faziam um levantamento das características da pessoa no meu resultado 

deu lá que eu tinha aptidão pra trabalhar com ensino. Aí o Mauro um amigo meu me 

convidou pra dar aula na UNIA e aí eu fui puxei uma matéria e depois em outras. E 

isso me abriu portas no sentido de conhecer as pessoas que estudam, até pra ter 

contato com a academia saber o que o pessoal ta pensando.  

 

- De forma genérica, qual ou quais módulos de software estão instalados atualmente 

em sua organização? 

Três softwares. o da assistência técnica, o Aplicativos Comerciais e o que 

faz a gestão de chamados. 

2 – Quanto aos sistemas financeiros. 
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- Há serviços automatizados de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa? 

Sim o Aplicativos Comerciais faz todo o fluxo dos processos financeiros. É 

totalmente integrado, gera nota, faz fluxo de caixa, contas á pagar, contas a receber, 

administra os estoques, geração de boletos, enfim todas as necessidades da 

empresa nesta área de forma integrada. 

 

- Como estes serviços se integram a outros módulos instalados em sua 

organização? 

Existem três módulos como já dito anteriormente. O sistema financeiro é 

independente dos outros dois. Não há uma integração entre os três sistemas. 

 

- São utilizados recursos como DOC (Documento de Crédito) e TED (Transferência 

Eletrônica Disponível), através de sistemas implantados em sua empresa? 

Sim. Parte das cobranças são via boleto bancário e registradas junto a 

uma Instituição bancária via transferência eletrônica de arquivos. Estes arquivos são 

atualizados diariamente possibilitando inclusive a geração de relatórios gerenciais 

diários dos boletos registrados. Os pagamentos dos funcionários também são feitos 

através de transferências eletrônicas diretamente para a conta do mesmo banco. 

 

 

3 – Quanto aos investimentos em TI em sua organização. 

- Há uma política de investimentos implantada em sua organização? 

Existe um percentual inicial de acordo com o planejamento anual porém 

pode variar de acordo com a demanda do mercado. 

 

- Quanto sua organização gastou nos últimos 5 anos em TI? 

Em torno de cento e cinqüenta mil reais, entre softwares, hardwares, etc. 

Varia de uma ano para outro pois pode haver problemas de performance do 

equipamento e a troca precisa ser antes do previsto enfim, podem haver variações. 

 

- Quanto gastou no último ano? 

Em torno de trinta mil reais. 

 

- Há uma previsão de gastos para o próximo ano? 
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Em torno de trinta, quarenta mil reais. 

 

4 – Quanto a Percepção 

- Você considera os sistemas instalados em sua empresa como seguros? 

Sim, eu considero seguro em relação a ataques de fora para dentro. Por 

quê? Até pela nossa especialização, nós temos antivírus atualizados, no entanto, o 

que podemos melhorar seria os procedimentos para que não saiam informações de 

dentro para fora. Por exemplo: Procedimentos, evitar instalação de softwares 

indesejados nas máquinas, hierarquia de acesso a documentos, enfim, estamos no 

inicio de um processo de criação de controles mais rígidos de acessos a 

documentos e informações importantes para a empresa. Nós temos wireless, 

também e é outra preocupação que estamos tendo. Estas deficiências devem ser 

bem analisadas. 

 

- Você considera que as informações fornecidas pelos sistemas são fidedignas? 

São. As informações são analisadas semanalmente, conferidas , 

principalmente a área financeira, isto faz com que a possibilidade de falha diminua 

bastante. 

 

- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são de detalhe 

adequado? 

Sim, é adequada. Uma ação que estamos tomando agora é a análise de 

negócios, ou seja, tudo que eu gasto para manter determinado produto eu quero 

separar pois, um mesmo técnico por exemplo divide seu tempo em diversas tarefas 

assim eu não consigo mensurar de forma efetiva os custos de cada atividade. Com 

isso podemos focar nas atividades que efetivamente dão mais lucro. 

 

- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são geradas em tempo 

hábil? 

Sim, se eu entrar agora no sistema eu posso ter todas as informações de 

que preciso. Principalmente a parte financeira. 
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- Você crê, que seus gerentes se apóiam nas informações fornecidas pelos sistemas 

para tomada de decisão quanto a pagamento de contas, investimentos, 

postergação ou negociação de dívidas, concessão de crédito a clientes? 

Sim, todos se apóiam nas informações do sistema. Temos o cuidado de 

fazer back-up´s pois na verdade a história da empresa se apóiam nestes sistemas. 

 

- Você se apóia nas informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa para a 

tomada de decisões, principalmente no que concerne a parte financeira, como 

aplicações e solicitação de empréstimos? 

Sim. Principalmente na parte financeira, inclusive existe também um apoio 

por parte do Excel nesta área além do habitual. 

 

 

5 – Vantagem Estratégica 

- Logicamente sua empresa tem algumas vantagens em relação a concorrência, 

estas vantagens poderiam ser em relação a preço de produtos ou serviços, prazo 

de entrega, condições de pagamento e etc. Você considera que para manter tais 

vantagens, os sistemas financeiros utilizados atualmente, auxiliam, atrapalham, 

nem auxiliam nem atrapalham? 

A primeira vantagem que temos é valor agregado. Nós trabalhamos muito 

em cima de valor agregado. Ou seja, quando eu faço venda de produto que é um 

comodite, eu não entro em briga por preço apesar do esforço em fazer um preço 

competitivo porém é muito complicado pelo porte da nossa empresa, principalmente 

na venda de hardwares. Alguns softwares também se enquadram como comodite 

por exemplo um antivírus vendido por grandes magazines por exemplo tem o 

mesmo preço que o nosso. 

 

O que nós fazemos é entender o problema, a necessidade do cliente e 

oferecer, indicar as possibilidades de solução para cada situação em particular além 

da instalação, do projeto, e do suporte pós venda. Este é nosso grande diferencial, 

oferecer um valor agregado a aquisição de nossos produtos. 
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APÊNDICE 2 - Transcrição de Entrevista Empresa 2  
 
 

Pequeno histórico da empresa: quanto tempo existência, forma jurídica da 

mesma, principais produtos e serviços, área/ mercado de atuação, estrutura 

organizacional da mesma: 

Trabalhamos na área de calibração de instrumentos de precisão. Nossos 

clientes são dos mais diversos segmentos como empresas alimentícia, metalúrgicas, 

de eletroeletrônica. Somos prestadores de serviços. Além da calibração também 

fazemos algumas pequenas manutenções nos aparelhos de ordem eletroeletrônica, 

se for algum reparo mecânico nós terceirizamos. Alguns exemplos de produtos são: 

balanças, parkímetros, voltímetros, etc. 

 

Somos uma empresa credenciada do Inmetro, ou seja, o Inmetro 

credencia alguns laboratórios para fazer serviços de metrologia. Não fiscalizamos, 

atuamos em EPT´s junto ao Ipen mas no sentido de auxiliá-los. 

 

 

Histórico da TI, na organização, há quanto tempo começou o processo de 

informatização, qual o grau de dependência atual dos processos informatizados, 

como é a estrutura de manutenção de hardware e software da organização, onde se 

coloca a área de TI na estrutura organizacional apresentada: 

A empresa nasceu em 93, e só fazia naquela época manutenção de 

instrumentos eletrônicos. Em 96 nós fizemos uma fusão com uma outra empresa 

que só fazia calibração e desde então atuamos nesta área de calibração. Possui 

dezesseis anos de existência.  

A estrutura era parecida com a que temos hoje. 

O motivo da nossa fusão é que como as duas empresas possuíam 

estruturas parecidas, atuavam em áreas diferentes então nós resolvemos fazer a 

fusão e atuar em um mercado maior. Este processo se iniciou em 94 com um outro 

sócio que não está mais na empresa, hoje somos eu e meu irmão. Eu cuido mais da 

parte administrativa financeira, algumas áreas de laboratório e meu irmão cuida mais 

da parte comercial. 
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Temos dois gerentes. Um cuida da parte administrativo, financeira e 

comercial e outro que cuida da área de produção e da área de qualidade, 

documentações, normas, por conta das certificações. 

 

Em relação a TI nós utilizamos um software próprio, criado em 95, temos 

uma pessoa que cuida desta área de software e nós temos outro para cuidar da 

máquinas. Eles são funcionários.  

 

Atualmente nós contratamos uma empresa e estas pessoas continuam na 

empresa. O sistema começou a ficar defasado e por isso nós compramos o software 

de uma empresa especialista neste setor. Ele prometeram entregar e finalizar em 

agosto/2007 e devido alguns acontecimentos o prazo foi sendo prorrogado. No 

nosso planejamento era para eles entregarem em Agosto e até agora só entregaram 

uma parte. Nós pretendemos nos reunir em Janeiro e até fevereiro finalizar este 

processo de implantação.  

 

 

Protocolo utilizado na entrevista 

 

1 – Quanto à infra-estrutura e tecnologia. 

- Aquisição de Equipamentos (hardware) 

  Nós fizemos um pequeno planejamento, como não foi instalado o software 

nós pretendemos trocar alguns equipamentos. Nós temos umas quinze máquinas. 

Temos seis impressoras. Todas as máquinas têm acesso à internet. A nossa idéia 

é comprar alguns notebooks. 

 

- Aquisição de Programas / Sistemas (software) 

  Neste software atual nós temos deste a entrada da mercadoria até a 

saída, notas, todos os processos inclusos com exceção do fluxo de caixa que é um 

processo feito á parte. A parte financeira não é integrada a este software.  

 

- Como é o serviço de suporte, para redes, Internet e manutenção dos softwares 

instalados? 

  Possui dois funcionários. 
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- Há políticas financeiras e de qualidade, implantadas para os itens de TI? 

  Não. Os backup´s são diários. 

 

- De forma genérica, qual ou quais módulos de software estão instalados atualmente 

em sua organização? 

  Neste software estão inclusos as ordens de serviço, estoques, 

manutenção, orçamento, contas a receber (gera um relatório que é utilizado no 

financeiro). Um outro módulo muito importante é o de certificados. Ele emite um 

laudo com todas as informações do que foi feito e emite o certificado. Na verdade é 

este certificado que o cliente está comprando.  

 

  No caso dos nossos clientes esta certificação é necessária para o 

processo de ISO 9000 que exige que estes instrumentos sejam calibrados. A 

calibração nada mais é do que a confirmação de que por exemplo, se um quilo é 

aquele quilo mesmo. Se o aparelho está medindo 955 gramas para uma medida de 

um quilo é o primeiro que vai no certificado pois num processo de produção ele 

pode interferir. 

 

  Até dez por cento de ajuste nós podemos fazer aqui mesmo, mais do que 

isso o cliente precisa consertar. 

 

 

2 – Quanto aos sistemas financeiros. 

- Há serviços automatizados de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa? 

  Todas as informações financeiras são exportadas deste software atual 

para uma planilha de Excel onde os dados são trabalhados. 

 

  A idéia é que com a aquisição deste software nós consigamos ter todas 

as informações integradas. 

 

- Como estes serviços se integram a outros módulos instalados em sua 

organização? 

  O sistema financeiro ainda não se integra as outras operações. 
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- São utilizados recursos como DOC (Documento de Crédito) e TED (Transferência 

Eletrônica Disponível), através de sistemas implantados em sua empresa? 

  Sim utilizamos os recursos de DOC E TED porém não integrado no 

software, é feito diretamente com o banco. 

 

3 – Quanto aos investimentos em TI em sua organização. 

- Há uma política de investimentos implantada em sua organização? 

 Não. Nós vamos de acordo com a necessidade. Por sermos uma empresa 

credenciada pelo Inmetro, nós temos alguns índices que o cliente reporta pra gente. 

Nós fazemos uma pesquisa com os nossos clientes mensalmente e diante destes 

resultados nós alteramos a estrutura pontualmente. Prazos de entrega, atendimento, 

etc. Além dos certificados que nós vendemos, nós temos outro certificado chamado 

de rastreabilidade. Então por exemplo eu fiz um serviço para o cliente e utilizei esta 

pasta aí o cliente quer saber se eu mandei calibrar esta pasta. Mas antes da pasta 

foi utilizado a caneta e esta caneta tem qualidade ou não. Então se ele quiser saber 

o processo utilizado nos equipamentos dele ele pode visualizar através do site. Nós 

damos uma senha e ele entra no site e pode ter todo o histórico dos produtos que 

ele calibrou. O módulo de certificados está na web. É uma extranet.  

 

 Esta verificação é necessária, pois o cliente pode questionar que tipos de 

parâmetros foram utilizados e o porquê do dele estar errado e não o nosso, então 

nós precisamos provar que o nosso está certo através destas certificações. 

 

 

- Quanto sua organização gastou nos últimos 5 anos em TI? 

  Aproximadamente vinte mil reais. 

 

- Quanto gastou no último ano? 

  Aproximadamente dezessete mil reais. 

 

- Há uma previsão de gastos para o próximo ano? 

  Aproximadamente trinta mil reais. 
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4 – Quanto a Percepção 

- Você considera os sistemas instalados em sua empresa como seguros? 

  Sim. Nós temos auditoria anual e o Inmetro é muito rígido em termos de 

backup, nós já tivemos problemas de assalto aqui e levaram os nossos 

computadores. Isto faz seis anos atrás. Então como nós já tivemos antecedentes 

eles são muito rígidos nesta parte.  

 

- Você considera que as informações fornecidas pelos sistemas são fidedignas? 

  Confia plenamente. Só um exemplo, não é o nosso negócio, mas teve um 

atleta em Brasília que ele está na justiça, pois bateu o recorde sul americano de 

corrida de 200m e o cronômetro que eles usaram nós que calibramos. Nós 

fazemos a calibração dos cronômetros da Federação de Atletismo de Brasília e a 

decisão realmente irá ser tomada em cima dos aparelhos, então temos que confiar 

plenamente no nosso serviço. 

 

- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são de detalhe 

adequado? 

  Sim, muitas informações são controladas e restritas somente as pessoas 

realmente envolvidas, nós evitamos imprimir muito papel.  

 

- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são geradas em tempo 

hábil? 

  Sim. E como nós temos que guardar as informações por cinco anos, eu se 

precisar de informações passadas também consigo em pouco tempo. 

 

- Você crê, que seus gerentes se apóiam nas informações fornecidas pelos sistemas 

para tomada de decisão quanto a pagamento de contas, investimentos, 

postergação ou negociação de dívidas, concessão de crédito a clientes? 

  Em parte, pois as decisões são todas por indicadores. Indicadores que 

eles levantam. Estas informações são tratadas fora do sistema. 

 

  Como nós já tivemos outras empresas fora de São Paulo e uma das 

razões de não ter dado certo foi esta questão de informação não serem fidedignas.  

Então hoje nós fazemos um treino no sentido de se amanhã ou depois nós 
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quisermos abrir mais uma filial como nós vamos administrar daqui. Nós temos a 

intenção de voltar para Manaus e estamos nos preparando.  

 

- Você se apóia nas informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa para a 

tomada de decisões, principalmente no que concerne a parte financeira, como 

aplicações e solicitação de empréstimos? 

  Sim. Nós temos uma previsão de caixa para os próximos três meses. Nós 

trabalhamos também com o Sebrae, damos alguns cursos. E mesmo fora nós 

procuramos saber como está indo se faturou ou não, quanto os prazos de entrega.  

  Nós estamos mudando um pouco a cultura as pessoas achavam que nós 

não acreditávamos nelas, nós questionávamos as informações. 

 

5 – Vantagem Estratégica 

- Logicamente sua empresa tem algumas vantagens em relação a concorrência, 

estas vantagens poderiam ser em relação a preço de produtos ou serviços, prazo 

de entrega, condições de pagamento e etc. Você considera que para manter tais 

vantagens, os sistemas financeiros utilizados atualmente, auxiliam, atrapalham, 

nem auxiliam nem atrapalham? 

  Nós temos muitos concorrentes. Por exemplo, não existe um concorrente 

meu que seja grande porte, são todos do mesmo tamanho, mesma estrutura, 

mesma quantidade de pessoas. O que diferencial é a qualidade no sentido de 

comprometimento com prazos de entrega. Eu me comprometo a utilizar os 

métodos de trabalho certificados pelo Inmetro. Na verdade com tudo isso eu tento 

fazer um serviço mais rápido. Por exemplo, a própria FEI é nossa concorrente. Eu 

procuro ser mais rápido no prazo de entrega. O resto é tudo igual, os valores. A 

parte de pagamentos nós também procuramos diferenciais, se o concorrente dá 

um prazo de 28 dias, dependendo do cadastro dele podemos fazer por 20 dias, e 

assim por diante. Outros concorrentes são mais rígidos nestes prazos. 

 

  Eu me apóio nos sistemas, pois eu puxo o histórico dos nossos clientes e 

temos como saber se ele já atrasou ou não, nós temos uma classificação dos 

clientes, por exemplo, cliente Vip, nível A. Temos clientes que estão conosco a 

mais de três anos, pagam em dia, etc. Nós temos todo o histórico e em cima 

destas informações nós tomamos algumas decisões. 
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 No caso das filiais que nós tínhamos eles possuíam o mesmo sistema 

daqui. Tudo que nós tínhamos eles não preenchiam. Uma falha nossa foi enviar 

somente os sócios e nenhum funcionário. Então acabou não dando certo. Estas 

empresas continuam existindo, porém não conseguiram as certificações do Inmetro. 

Nós as consideramos como “concorrentes - piratas“, quando a empresa faz, mas 

não é credenciada no Inmetro. 

 

 As informações chegavam com atraso, o que atrapalhava nas decisões. A 

não confiabilidade das informações foi o principal motivo da desistência do negócio. 

Na verdade os dois sócios pensavam: “o que interessa é a questão do faturamento”. 

E a nossa política é a de que o faturamento é uma conseqüência do trabalho que foi 

realizado. Por exemplo, quando eles diziam “aumentamos em 10% o faturamento” e 

então nós questionávamos “mas e os clientes estão satisfeitos?” e assim por diante. 

Não adianta nada aumentar o faturamento agora e daqui a dois meses ter algum tipo 

de problema. Ganhar dinheiro com certa responsabilidade. 

 

 Utilizamos as experiências passadas para não cair no mesmo erro. Por 

exemplo, no meio do ano passado nós quase assinamos um termo de compromisso 

de aquisição de um concorrente nosso, porém quando nós fomos ver, eles não 

tinham condição nenhuma. As informações não eram confiáveis, uma empresa boa 

no mercado, trabalhava bem. Os dados que eles passaram para nós não eram 

totalmente confiáveis. Eles disseram que faziam quinhentas deliberações por mês, e 

quando nós fomos checar a quantidade de instrumentos que saíam não chegavam a 

trezentos. 

(....) 
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APÊNDICE 3 – Transcrição de Entrevista Empresa 3  
 

Pequeno histórico da empresa: quanto tempo existência, forma jurídica da 

mesma, principais produtos e serviços, área/ mercado de atuação, estrutura 

organizacional da mesma: 

O nosso grupo, completa agora em 2008 152 anos. Ele começou com 

uma fábrica de cadinhos em Londres. Ainda somos os líderes de cadinhos neste 

mercado. O grupo cresceu agregando outros negócios de produtos industriais. 

 

Nós fazemos parte de produtos e de processos, somos fornecedores para 

indústrias. Trabalhamos com tecnologia de materiais. Temos duas grandes áreas. O 

de carvão e o de cerâmica. Na área de cerâmica, além de cadinho, isolantes 

térmicos de fibro cerâmicas, de refratários, estas coisas da cerâmica técnica que 

fazem peças para satélites, radares, temos forro de colete a prova de balas, os mais 

modernos, em peso, nós não temos aqui no Brasil, pois foi desenvolvido nos 

Estados Unidos e o governo proibiu a venda aqui, pois foi vendido para a defesa dos 

Estados Unidos e eles exigem exclusividade.  Só pra citar a amplitude trabalhamos 

também até com próteses de cerâmica humana, ponta de fêmur, é uma área de 

muita tecnologia e muito restrita, o volume é pequeno. 

 

Deste conjunto de coisas, na área de carvão, nós temos o carvão elétrico, 

escova de carvão, e uma série de outros produtos. Na área automotiva o grupo 

excluiu os motores de pequeno porte, ficou apenas com motores de grande porte 

locomotivas e motores de médio e grande porte. Temos alguns clientes como o 

Metrô, Cia. Vale do Rio Doce, indústria que utilizam motores de grande porte. 

 

Aqui no Brasil nós temos três divisões de negócios em dois locais. Em 

São Bernardo e Rio de Janeiro. Aqui (em São Bernardo) nós temos a divisão que a 

empresa chama de MMS (Mountain Metal Systens – Sistemas de fundição de 

metais) aqui nós fabricamos os cadinhos e uma série de outras peças que são 

utilizadas na construção de metais não-ferrosos e também os moldes para fundição. 

No entanto a atividade predominante é cerâmica. Outra divisão que nós temos aqui 

em São Bernardo é a Carbon que é onde nós fazemos as escovas de carvão e 

alguma coisa de carvão mecânico também. 
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No Rio de Janeiro nós temos uma divisão que chamamos de Termom 

Ceramics, lá o produto principal é o isolante térmico de fibro cerâmica, é o produto 

mais avançado para isolante térmico utilizado atualmente. Este produto 

originalmente é empregado em alta temperatura. O custo dele é muito alto. Foi 

criado com o intuito de atender a indústria espacial. Temos produtos para até dois 

mil graus. Com o desenvolvimento deste produto atualmente pode ser empregado 

também em produtos de baixa temperatura, domésticos como fogões, 

eletrodomésticos, automóveis, prevenção de incêndio na construção civil, etc. 

 

Além de fibro cerâmicas nós temos refratários. São usados para 

revestimento de fornos de fundição ou para siderurgia, locais que precisem suportar 

metal líquido. 

 

Quanto à estrutura em São Bernardo nós temos cento e vinte pessoas e 

no Rio de Janeiro 80 funcionários. 

 

Em São Bernardo a estrutura nós temos o presidente da Empresa  

responsável pelo Brasil e América do Sul, uma diretoria (administrativo - financeiro). 

Em num nível mais baixo na produção, possui seis gerentes que respondem 

diretamente a ele. Apoiando a minha área administrativa tenho cinco gerentes. 

Abaixo disto temos no máximo três níveis até a produção. 

 

 

Histórico da TI, na organização, há quanto tempo começou o processo de 

informatização, qual o grau de dependência atual dos processos informatizados, 

como é a estrutura de manutenção de hardware e software da organização, onde se 

coloca a área de TI na estrutura organizacional apresentada: 

Quanto a estrutura, nós temos um gerente de planejamento e controle. 

Abaixo dele nós temos um gerente de TI. Responsável pelo Brasil. 

 

Eu entrei na empresa em 1986, ela já tinha vinte e um anos de existência. 

Ela possuía um micro computador, muito limitado, com uma única finalidade. Nós 

digitávamos todo o faturamento e emitíamos alguns relatórios. 
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Uma prioridade minha quando entrei na área financeira foi a área de TI, 

em termos de projetos, e tive a incumbência de implantar outros computadores. 

 

No ano de 1987 iniciei a implantação de um projeto. Primeiramente 

implantamos um software para folha de pagamento, após faturamento, todos 

isoladamente. 

 

Depois desta primeira etapa de implantações onde possuíamos os 

principais módulos, as principais atividades, em torno de 1989, 1990, nós 

começamos as primeiras integrações dos módulos até 1997, 1998 quando 

compramos o primeiro sistema integrado que substituiu completamente o anterior. 

 

Finalmente há três anos atrás nós mudamos para um sistema totalmente 

integrado chamado MEGA, um VRP. O único módulo que ficou faltando é o de 

gerência de manufatura, que será estudado com mais calmo posteriormente, pois 

requer certo cuidado, todos os outros estão inclusos no pacote. Folha de 

pagamento, inventário, custo, faturamento, tesouraria. Neste especificamente nos 

temos controles de caixas, bancos, contas a pagar, contas a receber já interligado 

com fluxo de caixa. 

 

Este sistema ele é baseado em banco de dados, quando processamos 

uma consulta de produtos, já captamos os dados do cliente. Se a consulta evoluir 

para um pedido, gera um faturamento, interligado ao sistema de contas a receber e 

assim por diante. Com compras é feito da mesma forma, enfim... Nós trabalhamos 

com pedidos sob encomenda e para estoque depende do produto. Na venda sob 

encomenda normalmente tem uma negociação pessoal. Geralmente os fornos são 

negociados nesta linha por conta das especificações técnicas. Nos casos de 

ferrovias geralmente são por contratos. Já um motor industrial é algo de maior 

urgência e de necessidade mais usual. Nestes casos, o cliente liga, ou consulta. 

 

Protocolo utilizado na entrevista 

 

1 – Quanto à infra-estrutura e tecnologia. 
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- Aquisição de Equipamentos (hardware) 

 

- Aquisição de Programas / Sistemas (software) 

 Fora o MEGA, nós só temos um aplicativo de cartão de ponto e os do 

Office, Word, Excel, etc. 

 

- Como é o serviço de suporte, para redes, Internet e manutenção dos softwares 

instalados? 

Juntamente com a compra do software nós temos um contrato de 

manutenção do MEGA. Para problemas Internos, nós temos duas pessoas, analistas 

que estão conosco para remediar emergências. Além disso, temos também um 

suporte via Internet que conversa diretamente com estes analistas por conta da 

linguagem mais técnica. 

 

- Há políticas financeiras e de qualidade, implantadas para os itens de TI? 

Sim, feitas diretamente pela área de suporte. 

 

- De forma genérica, qual ou quais módulos de software estão instalados atualmente 

em sua organização? 

 

 

2 – Quanto aos sistemas financeiros. 

- Há serviços automatizados de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa? 

Sim. 

 

- Como estes serviços se integram a outros módulos instalados em sua 

organização? 

Eles estão totalmente integrados, inclusive com o banco.  

 

- São utilizados recursos como DOC (Documento de Crédito) e TED (Transferência 

Eletrônica Disponível), através de sistemas implantados em sua empresa? 

 Sim nos serviços de cobrança bancária e pagamentos. Inclusive os 

relatórios são bem flexíveis e permitem facilidade de organização por assunto. Com 
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estes sistemas o volume de papel diminuiu bastante, as transações são feitas 

eletronicamente. 

 

3 – Quanto aos investimentos em TI em sua organização. 

- Há uma política de investimentos implantada em sua organização? 

 Temos várias políticas que envolvem TI, porém não em valores. Nós 

fazemos um orçamento normalmente na primeira quinzena de outubro e aí então 

definimos algumas metas em relação a valores. Esta discussão começa em agosto 

onde são definidos os investimentos inclusive em TI. Nós adotamos algumas 

políticas, por exemplo, de não utilizar software pirata, utilização das ferramentas de 

trabalho exclusivamente para fins da atividade da empresa. Nós temos um contrato 

global com a Microsoft o que possibilita preços menores,  

  

- Quanto sua organização gastou nos últimos 5 anos em TI? 

Aproximadamente um milhão de reais (R$1.000.000,00) 

- Quanto gastou no último ano? 

 Em torno de duzentos e cinqüenta mil reais (R$ 250.000,00). 

 

- Há uma previsão de gastos para o próximo ano? 

Aproximadamente duzentos e cinqüenta mil reais (R$250.000,00) entre 

hardware, software, implantações de módulos, etc.  

 

4 – Quanto a Percepção 

- Você considera os sistemas instalados em sua empresa como seguros? 

Sim, dentro dos limites normais de segurança. Considerando o que existe 

no mercado, nossa necessidade e quanto pagamos, neste conjunto posso afirmar 

que sim. Algumas medidas de segurança passam por monitoramentos das 

informações e utilização das ferramentas, back-up´s periódicos, acesso a algumas 

informações após vários níveis hierárquicos, etc. 

 

- Você considera que as informações fornecidas pelos sistemas são fidedignas? 

Sim. 
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- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são de detalhe 

adequado? 

De modo geral sim. 

 

- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são geradas em tempo 

hábil? 

Sim dentro dos prazos necessários. 

 

- Você crê, que seus gerentes se apóiam nas informações fornecidas pelos sistemas 

para tomada de decisão quanto a pagamento de contas, investimentos, 

postergação ou negociação de dívidas, concessão de crédito a clientes? 

Sim 

 

- Você se apóia nas informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa para a 

tomada de decisões, principalmente no que concerne a parte financeira, como 

aplicações e solicitação de empréstimos? 

Sim. A ferramenta está bem adequada. 

 

5 – Vantagem Estratégica 

- Logicamente sua empresa tem algumas vantagens em relação a concorrência, 

estas vantagens poderiam ser em relação a preço de produtos ou serviços, prazo 

de entrega, condições de pagamento e etc. Você considera que para manter tais 

vantagens, os sistemas financeiros utilizados atualmente, auxiliam, atrapalham, 

nem auxiliam nem atrapalham? 

Auxilia mas muito pouco, ou auxilia pouco, isto pela característica do nosso 

negócio. Pois as nossas vantagens perante a concorrência são qualidades de 

produtos, assistência técnica, know-how, é engenharia embarcada, isto é uma coisa 

que o sistema financeiro não ajuda. No que o sistema financeiro ajuda. Ajuda, que 

se eu tiver uma boa gestão financeira, muitas vezes eu posso ser mais flexível numa 

negociação com o cliente que o meu concorrente não tem, ou o fornecedor que não 

tem uma boa gestão financeira, possa oferecer.  

 

Considerações Finais do entrevistado. 

 



114 

 

Tratando-se de TI e negócios, acho que a aderência inexorável das 

empresas de um modo geral caminharem cada vez mais para o e-business. Nós 

praticamos muito pouco, outras praticam muito mais. Hoje nós somos forçados pelos 

clientes, por exemplo, temos a Cia. Vale do Rio Doce, que tem um sistema de 

compras eletrônicas, a oportunidade de vender esta lá (no sistema WEB), não que 

eu tenha desenvolvido isto, mas temos uma tendência forte de caminhar para isto, 

como 100% do nosso negócio e B2B (negócio a negócio), nós estamos bastante 

expostos a tendência de caminhar para o e-business, mas não é uma coisa de curto 

prazo.  

Pergunta: O Data Warehouse já esta aqui? 

Resposta: Temos o todo da empresa, e isto é tratado, os dados são consolidados ao 

nível de todas as empresas do grupo, mas eu não estou em condições (técnicas) de 

me aprofundar em tal assunto. 

Finalizando a entrevista, minha percepção é positiva, temos preocupação constante 

com relação a segurança, pois o dia que você menos espera pode levar uma “direta 

no queijo”  

 

 

 



115 

 

APÊNDICE 4 – Transcrição de Entrevista Empresa 4  
 
 

Pequeno histórico da empresa: quanto tempo existência, forma jurídica da 

mesma, principais produtos e serviços, área / mercado de atuação, estrutura 

organizacional da mesma: 

A nossa empresa é uma empresa que tem vinte e dois anos de idade. Ela 

surgiu legalmente com a proposta de fabricar sensores para automação industrial e 

a cerca de quinze anos atrás, nós detectamos um nicho de mercado que era 

proteção humana e máquinas operar pesos. Hoje o montante fabricado de sensores 

para proteção humana ainda não chega a trinta por cento da quantidade de 

sensores fabricados para a automação industrial. Porém em contrapartida o valor 

agregado destes produtos é maior resultando em um faturamento maior. Existem 

outras derivações deste mercado. 

Atualmente nós trabalhamos com automação rodoviária. Nós fabricamos 

sensores para detecção de eixos de caminhões. Outro grande nicho deste mercado, 

antes pouco explorado, é o de serviços. Instalação, manutenção, treinamento.  

Sessenta e um funcionários. O faturamento anual é da ordem de sete 

milhões. Setor automação industrial, segurança humana, automação rodoviária e 

serviços. 

Quanto a estrutura organizacional divide-se em Diretoria, Financeiro, 

Qualidade, Técnico, Produção, Custos, Compras, Vendas, Departamento Pessoal, 

Almoxarifado e Mecânica. 

Temos poucas peças terceirizadas. Nós produzimos quase tudo aqui. 

Verticalizado. Uma única diretoria. 

Temos dois diretores, um voltado mais para a área administrativa e de 

projetos e outro mais para a parte operacional. 

São três gerentes, um na área financeira e o outro na área de vendas, e o 

gerente do departamento pessoal. Nas outras áreas temos supervisores e 

coordenadores. No caso de custos e qualidade o reporte é diretamente aos 

diretores. 

Nossa área de atuação é nacional, grande parte de nossos clientes é da 

área de indústria metalúrgica, em segundo lugar ficam outras áreas bem 

fragmentadas com o têxtil, rodoviária, etc. 
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Histórico da TI, na organização, há quanto tempo começou o processo de 

informatização, qual o grau de dependência atual dos processos informatizados, 

como é a estrutura de manutenção de hardware e software da organização, onde se 

coloca a área de TI na estrutura organizacional apresentada: 

A área de TI foi oficializada recentemente de acordo com as normas 

ABNT, porém antes disso a empresa já utilizada software para gerenciamento da 

parte administrativa. Ao longo de dezessete anos a empresa trocou três vezes de 

gerenciador de software. O primeiro software foi instalado aproximadamente em 

1994 utilizado até 2000. 

Em 2000, tivemos a primeira troca por um Jotec em rede, cobol, com os 

sistemas interligados, utilizado até 2004. 

Em 2004 houve uma troca por um gestor próprio que não chegou a oito 

meses de utilização.  

Finalmente em 2005 implantamos o Everest que é o utilizado atualmente. 

O motivo da troca do primeiro software foi por falhas em estoque, algumas 

informações eram perdidas. 

A segunda troca foi motivada pelo fato do software não suportar o volume 

de informações da nossa empresa. Temos muitas especificações além da agilidade 

que o sistema necessita. O pessoal de programação não conseguiu acompanhar o 

volume de atualizações necessárias e acabamos por trocar. 

O Everest, programa atual, atende as necessidades bem como as 

atualizações e suporte de manutenção. 

Com este aprendizado hoje qualquer alteração relacionada à área de TI 

são discutidas por todas as áreas envolvidas o que antes era centralizado somente 

na diretoria. Nós temos um contrato pago mensalmente de suporte. Em caso de 

atualizações nós pagamos setenta e cinco reais a hora do consultor. 

A área de TI se reporta diretamente ao diretor assim como os outros 

departamentos. Todas as decisões são compartilhadas. Temos um gerência 

participativa. O grau de dependência das pessoas concentra-se mais nos 

departamentos financeiro, compras, vendas, almoxarifado, uma pequena parte do 

laboratório. Os outros departamentos ainda não participam diretamente. Cinqüenta 

por cento da empresa depende diretamente do software, mais a área administrativa 

mesmo. 
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O operacional passa por uma fase de modificações, onde muitos 

processos também serão informatizados. A informação chega até o operacional via 

sistema porém o tempo de fabricação ainda não é computado. 

 

1 – Quanto a infra-estrutura e tecnologia. 

- Aquisição de Equipamentos (hardware) 

É implantada de acordo com a necessidade. Não fazemos uma 

programação específica. Trabalhamos com a Dell, ABC TEC.  

 

- Aquisição de Programas / Sistemas (software) 

Atualmente utiliza-se o software Everest conforme dito anteriormente. 

 

- Como é o serviço de suporte, para redes, Internet e manutenção dos softwares 

instalados? 

Temos contratos com empresas que prestam manutenção de acordo com 

a necessidade. 

 

- Há políticas financeiras e de qualidade, implantadas para os itens de TI? 

Essa preocupação existe no momento da contratação das empresas 

prestadoras de serviços de suporte e manutenção. 

 

- De forma genérica, qual ou quais módulos de software estão instalados atualmente 

em sua organização? 

Os módulos são: compras, financeiro, vendas, faturamento, materiais, 

produção e fiscal. O departamento pessoal fica na contabilidade. Inclusive os 

pagamentos também são feitos por eles. As informações são enviadas via planilha. 

 

2 – Quanto aos sistemas financeiros. 

- Há serviços automatizados de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa? 

Sim, é um módulo dentro do Everest. Tesouraria, bancos, contas á pagar 

e contas a receber.  

 

- Como estes serviços se integram a outros módulos instalados em sua 

organização? 
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Totalmente integrado no Everest. 

 

- São utilizados recursos como DOC (Documento de Crédito) e TED (Transferência 

Eletrônica Disponível), através de sistemas implantados em sua empresa? 

Os pagamentos são feitos diretamente via transação eletrônica. No caso 

de cobrança, nós temos dentro do próprio Everest uma configuração que é lida pelo 

banco e ele envia as cobranças aos clientes. 

 

3 – Quanto aos investimentos em TI em sua organização. 

- Há uma política de investimentos implantada em sua organização? 

Não, de acordo com a necessidade. 

 

- Quanto sua organização gastou nos últimos 5 anos em TI? 

   Funcionários: 

Duzentos e trinta mil.  

 Sócio:  

Trezentos e cinqüenta a quatrocentos mil reais. 

  

- Quanto gastou no último ano? 

Funcionários  

Cinqüenta mil reais.  

Sócio: 

Cento e trinta mil reais.  

  

- Há uma previsão de gastos para o próximo ano? 

Funcionários: 

Não. Não sabem inclusive o que se tem como previsões de investimento 

para o próximo ano, isto não divulgado. 

Com relação a parte de TI, o funcionários dizem que os investimentos em 

TI ocorrem de acordo com a necessidade, ou seja, o que eles necessitam levam ao 

conhecimento da diretoria e esta aprova ou não. 

 

4 – Quanto a Percepção 

- Você considera os sistemas instalados em sua empresa como seguros? 
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Sim. Possuímos políticas de senha, back-up´s. 

 

- Você considera que as informações fornecidas pelos sistemas são fidedignas? 

Confio parcialmente. Ainda tem muito a ser implantado. 95% de 

confiabilidade. 

 

- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são de detalhe 

adequado? 

Sim.  

- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são geradas em tempo 

hábil? 

Sim.  

 

- Você crê, que seus gerentes se apóiam nas informações fornecidas pelos sistemas 

para tomada de decisão quanto a pagamento de contas, investimentos, 

postergação ou negociação de dívidas, concessão de crédito a clientes? 

Sim, se apóiam, hoje esta sendo feito um planejamento de fluxo de caixa, 

e eu não tinha isto antes, hoje eu tenho, e os gerentes usam esta informação para 

tomar suas decisões. 

 

- Você se apóia nas informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa para a 

tomada de decisões, principalmente no que concerne a parte financeira, como 

aplicações e solicitação de empréstimos? 

Sim. Por exemplo, no final do ano, tive que me socorrer junto a um banco, 

e esta informação foi extraída do sistema financeiro.  

Uma observação, é que só tenho isto nos últimos 6 meses, pois nós 

quebramos a cara com muitos programas que achávamos que , era uma maravilha e 

não era nada disto, é aquela história, nós tínhamos programas e não tínhamos 

máquinas. No dia que nós investimos em programas, e investimos em máquinas, ou 

seja, computadores e equipamentos, nós tivemos resultados. 

 Anterior a isto, eu não tinha tais informações, passamos por 4 trocas de 

sistemas, e somente agora, tenho o que necessito. Digo que antigamente era mais 

fácil gerenciar, era como se fosse uma conta de padeiro tudo feito em papeizinhos, 

quando sobrava dinheiro é que tinha tido lucro, quando sobravam papeizinhos é que 
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tínhamos tido prejuízo (rizos...), o volume de informação e a qualidade da mesma 

mudou muito, hoje nós fazemos muito mais coisas em função da informação que 

temos a disposição, hoje trabalho muito mais, não sei onde vai parar tudo isto, hoje 

estamos dependentes 100% do sistema. 

Temos o cuidado de fazer o backup funcionar (servidor de backup) a cada 

15 dias para garantir a funcionalidade dos backup’s pois a dependência é muito 

grande. 

 

5 – Vantagem Estratégica 

- Logicamente sua empresa tem algumas vantagens em relação a concorrência, 

estas vantagens poderiam ser em relação a preço de produtos ou serviços, prazo 

de entrega, condições de pagamento e etc. Você considera que para manter tais 

vantagens, os sistemas financeiros utilizados atualmente, auxiliam, atrapalham, 

nem auxiliam nem atrapalham? 

Ajuda muito.  

A vantagem competitiva não esta diretamente ligada a isto, vamos dizer 

que temos uns 50% de ajuda da parte de TI /  informática, agora temos a outra parte, 

que a parte de criatividade, invento, parte comercial, agilidade técnica, 

desenvolvimento de produto. O prazo de integra, é menor em função de um 

pequeno detalhe, para os meus concorrentes, os componentes são todos 

estrangeiros, eles tem que importar, e eu não tenho. Eu faço tudo internamente. 

Hoje tem uns 30 caras (empresas de importação), importando componentes ai, para 

ser mais exato, são 33.  

O sistema me dá 50% de ajuda porque eu tenho de ser ágil. Mas o que 

conta muito para manter minhas vantagens competitivas, é o pós-venda, é o ante-

venda, é departamento técnico é o departamento de engenharia e desenvolvimento, 

isto é fundamental para manter minhas vantagens. 
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APÊNDICE 5 – Transcrição de Entrevista Empresa 5  
 

Pequeno histórico da empresa: quanto tempo existência, forma jurídica da 

mesma, principais produtos e serviços, área/ mercado de atuação, estrutura 

organizacional da mesma: 

  A nossa empresa tem vinte e cinco anos de idade, começou como birot de 

processamento de folhas de pagamento e serviços de contabilidade, na época na 

verdade no mercado antes da micro informática em si, então tinha um honneywell 

aqui, que era honneybull pra fazer processamento de folha foi aí que a empresa 

começou. Então os sócios na época eram o Alberto, o irmão dele que trabalhavam 

mais com desenvolvimento e aí a empresa começou a ser moldada com estes 

objetivos de atendimento para pequenas e médias empresas aqui da região do 

ABC pra questões de folha de pagamento e contabilidade. Depois de um tempo 

com a entrada da micro informática a empresa em si passou a ser uma empresa 

que trabalhou com manutenção e suporte técnico (????até a época de reserva de 

mercado). Depois de um tempo com a entrada no mercado de grande empresas, a 

IBM desde o PS1, PS 2, Compaq, então a empresa começou a trabalhar como 

assistência técnica dessas máquinas e sempre com objetivo de ser uma empresa 

voltada para à prestação do serviço de suporte técnico e manutenção destes 

equipamentos. 

 

  Contextualizando, com a entrada de corrigir processos, a globalização, a 

empresa passou a parar de fazer só manutenção e englobar um atendimento sob a 

ótica de serviços mesmo. Contratos de prestação de serviços onde você não 

atende mais uma máquina que quebra, você trabalha com um contrato onde você 

tem um nível de serviço a ser cumprido. Então se eu vou arrumar a máquina do 

cliente eu vou colocar um backup, vou mandar o técnico levar uma máquina, vou 

deixar a máquina no local, isto passou a ser responsabilidade nossa de como eu 

vou entregar cada contrato que foi desenhado. Então nestes vinte e cinco anos de 

empresa agente começou com uma empresa que era um birot de processamento 

mesmo e aí passou a ser uma empresa que faz gestão de serviços de TI que é o 

que a empresa faz hoje. 
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  Desktop, notebook, servidor de rede, solução de backup, atendimento 

Sempron 24 que são máquinas com visão de razão críticas, software, hardware, e 

também telecomunicações. Internamente, a empresa desenvolvia software 

internamente, mas depois de certo tempo ela resolveu abandonar, pois as pessoas 

que eram os desenvolvedores internos já tinham negócios que eles faziam fora da 

empresa e eles continuaram isso como uma empresa. 

 

  Hoje o carro-chefe da empresa é o outsourcing. Nós assumimos toda a 

operação de tecnologia do cliente, desde o primeiro nível de atendimento com o 

help desk, suporte local, suporte aos servidores de rede, suporte de aplicação, 

tenho contato, por exemplo, que eu faço o suporte técnico e o suporte para o 

usuário que tem uma necessidade, para operar o SAP ele não consegue, por 

exemplo, emitir um relatório. Então tem operações service desk específicas para 

operações de negócio, tem operações service desk que só registram chamados. A 

empresa tem hoje um sistema misto pro service desk, alguns clientes abrem 

chamados por aqui no nosso 0800, outros clientes a operação service desk está 

alocado dentro da casa do cliente. Isto pra mim tem seus prós e contras e um dos 

prós, na minha opinião um dos mais importantes é a cultura, nem sempre você 

terceirizar e jogar pra fora de casa sai muito mais barato, e ai você perde muito em 

cultura e comprometimento.  

 

  Por mais que o profissional esteja alocado fora ele tem que cumprir com a 

responsabilidade de honrar este contrato. Agente faz um balanceamento para 

atender as necessidades de cada cliente. Todos sabem que dia de fechamento é o 

dia x, então isso varia muito. Muitas vezes ele até desenham os processos críticos. 

Coisa que pra nossa visão aqui de fora, agente tem o pessoal de processos que 

ajudam a fazer os enlaces mas há uma perda, isto aí é evidente. Muitas vezes 

essa visão interna é muito importante pois de repente lá está pegando fogo e pra 

nós estamos só atendendo um chamado.  

 

Histórico da TI, na organização, há quanto tempo começou o processo de 

informatização, qual o grau de dependência atual dos processos informatizados, 

como é a estrutura de manutenção de hardware e software da organização, onde se 

coloca a área de TI na estrutura organizacional apresentada: 
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  Na empresa houveram alguns momentos em relação a TI dentro da 

empresa, então a empresa começou mesmo trabalhando com tecnologia sem a 

tecnologia, porque você tinha as máquinas mas você não tinha software para 

controle de chamado, controle de atendimento, nos primórdios, antes de 96, não 

tinha muitas ferramentas de software porque primeiro custava muito caro 

desenvolver pra esta função específica, segundo o volume também não era muito 

em grande, depois de 95, 96 a empresa começou a usar sistemas internos que 

eram desenvolvidos por analistas externos, e com a necessidade de flexibilização 

deste desenvolvimento mesmo havendo um analista externo, uma empresa 

externa, a empresa passou a contar com desenvolvedores internos que fazia por 

exemplo a elaboração de um relatório, a alteração de um campo, então, desde o 

começo a empresa sempre trabalhou com software que foram comprados, de 

terceiros e eles evoluíam aqui dentro.  

 

  Depois de um determinado momento em que a demanda começou a ficar 

um pouco mais robusta agente passou a investir não só na aplicação mais passou 

a dar um pouco mais de ênfase na infra-estrutura também. Então hoje é a mesma 

filosofia, ele foi desenvolvido para atender a Empresa em si, mas hoje ele é 

vendido para outras empresas de serviços do mercado, a nossa versão é um 

pouco diferente ele tem um pouco mais de processos rodando em cima da 

plataforma, desta ferramenta que pra gente hoje funciona como um ERP, 

propriamente dito e agente passou a contar com mais ênfase da infra-estrutura, 

porque hoje eu tenho muitas operações que rodam nos nossos clientes que o 

cliente só vê o “full change“ na casa dele, toda a retaguarda roda aqui, ele acessa 

via web, acessa remotamente. Por exemplo, eu tenho um contrato onde eu sou 

responsável pelo gerenciamento do estoque dos ativos de TI dentro do cliente, 

quantas máquinas têm, quantos estão com defeito, quantas estão funcionando, a 

idade destas máquinas, máquina que vai sair pra projeto então quem retirou esta 

máquina. Então o sistema de gestão, desta operação é um sistema que roda aqui 

dentro no nosso próprio ERP e que é acessada através da internet pelos nossos 

clientes. Por isso nós tivemos que dar uma reforçada na questão de infra-estrutura. 

 

  Nestas operações é normal que nós terceirizamos o serviço que o cliente 

tem na questão de ativos, então assim o cliente na verdade ele não opera o 
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sistema, quem opera sou eu, eu tenho um estoquista dentro do site que usa o meu 

sistema pra poder operar o estoque do cliente e justamente por usar o meu 

sistema, ter esta operação rodando na minha mão então esta desculpa de falar 

que o sistema tem ou não tem o dado não é mais por conta do processo do cliente 

é o meu processo em si. O que você tem que amarrar é assim, entra uma máquina 

no estoque você passa pro dono da empresa que passa pro estoquista antes. 

 

  Hoje os nossos serviços estão fortemente baseados em processos. 

Quanto a estrutura a empresa tem hoje quatro diretores, um presidente que 

também toma conta das áreas de delivery, tem eu na área de consultoria. Na 

verdade o presidente assume uma diretoria também, e você tem outros três 

diretores. Um é o financeiro, outro é a diretoria comercial, de consultoria e ao outra 

de operações. Sendo que o presidente é presidente e também diretor de 

operações. E ele tem o gerente geral que é o que trabalha abaixo dele na questão 

do dia-a-dia pra entrega dos serviços. A área de TI está junto com a área de 

consultoria. Mas todos os sistemas de suporte ao negócio eles são arquitetados 

não do ponto de vista técnico, mas de processos pela diretoria operacional e 

financeira. Eu nunca pedi uma alteração no sistema. Toda alteração é feita pela 

diretoria operacional e financeira, são eles que vão modelando.  

 

  Do ponto de vista do sistema, eu na área de TI faço um “rousting” desta 

aplicação internamente garanto que a aplicação funcione. Na prática não passam 

nem pra mim, passam direto pra empresa terceira que desenvolve o software. Na 

pratica não fica amarrado aqui. Como staff ele fica vinculado à diretoria de 

operações e financeiras, o que eu faço nas aplicações é um “rousting” mesmo, eu 

garanto que esse negócio funcione, porque tem outras ferramentas de tecnologia 

que são usadas pra operação de negócio, essa sim são de responsabilidade 

minha. 

 

  Quando o Alberto, por exemplo, pede pra alterar um campo em 

determinado tipo de atendimento e aí sim eu assumo. Por outro lado, são 

ferramentas do suporte ao negócio mas que não rodam no ERP, por exemplo eu 

tenho serviços onde o cliente tem terceirizado comigo a gestão (...patch de 

correção, gestão de capacidade das máquinas, isso referente ao nosso processo 
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de negócios, nosso portfólio de serviços. Então são ferramentas que rodam na 

área de TI também e aí não tem nenhuma interação com nenhum desenvolvedor 

externo.  

 

 

Protocolo utilizado na entrevista 

 

1 – Quanto à infra-estrutura e tecnologia. 

- Aquisição de Equipamentos (hardware) 

  Em 2000 nós trocamos todos os ativos da empresa foi de sweet até o 

último servidor de rede que eu usava. Agente acabou trocando tudo então daí eu 

ando de acordo com a demanda que eu tenho de negócio. Então qual é a área que 

está demandando mais laptops hoje. A área de call center, a área financeira, aí eu 

compro a ferramenta certa para ele.  

 

 

 

- Aquisição de Programas/ Sistemas (software) 

  Software agente pode dividir por dois. A Empresa é gold partnner da 

Microsoft, então isso pra mim é um diferencial porque eu não pago praticamente 

nenhuma licença que eu uso. Gold Partnner, parceiro ouro. A Microsoft faz um 

ranking das empresas que seriam habilitadas a fazer implantação e suporte dos 

seus produtos e a Empresa trabalha com um gama grande de produtos da 

Microsoft na parte de infra-estrutura. Então, sistemas operacionais, correio 

eletrônico, banco de dados, firewalls, tudo da Microsoft. E aí por eu ser um gold 

partnner, então agente não compra nenhuma licença, eles cedem pra nós, eu não 

posso vender. Por que eles fazem isso, pro parceiro poder apresentar aquilo que 

está vendendo. Então eu vendo licenças da Microsoft mas eu não posso vender 

estas licenças da Microsoft. 

 

  A Microsoft é muito competente pra mapear parceiros, então não basta eu 

vender tem um monte de requisitos pra eu continuar sendo um gold partnner, eu 

tenho que vender, eu tenho que registrar projeto que ele tem, tenho que 

providenciar o certificado, é um mix, o pós venda, agente dá muito treinamento, 
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então são várias competências que você agrupa de acordo com o seu negócio pra 

poder atingir um desses dois níveis, parceiro registrado e o parceiro gold. Então é 

assim, eu não compro aplicativos de escritório e também não compro aplicativos 

para a estrutura e também não compro alguns aplicativos de negócio por exemplo, 

(cher point) eu não preciso comprar, eu tenho as licenças o ERP já não, agente 

paga a manutenção mensal do software, com uma franquia de desenvolvimento 

incluso. Agente fica louco de administrar orçamento. Depois de algum tempo já não 

foi mais necessário ter o analista aqui dentro, mas tinha sim. 

 

- Como é o serviço de suporte, para redes, Internet e manutenção dos softwares 

instalados? 

  Na prática os usuários internos eles são tratados como clientes internos 

também. Então abre-se um chamado no service desk, reclama o que quiser 

reclamar e cai na fila de atendimento ao usuário como qualquer cliente. 

- Há políticas financeiras e de qualidade, implantadas para os itens de TI? 

  É assim, por nossa empresa ser uma empresa de tecnologia agente tem 

alguns acordos inclusive que suporiam por exemplo um acordo financeiro. Eu 

compro um produto da Tricon como modelo demonstração para uso interno, em 

termos de rede. Então o aspecto financeiro do processo de compra já está meio 

que embutido. Agente tem alguns padrões do que agente entende como qualidade 

e marca é um deles e agente usa este mesmo padrão para uso interno é o que eu 

uso no meu portfólio.  

 

  Nós temos a certificação ISO 9000 desde 97. E no processo de entrega 

que nós temos para os nossos clientes aderentes do ITIL nos serviços é uma 

biblioteca britânica pra análise de processos de tecnologia de informação. A ISO 

20.000 hoje é uma norma que audita o que a biblioteca recomenda. É quem é no 

Brasil algo meio nebuloso, muitas empresas de tecnologia que estão se auditando 

num escopo que não tem o menor comprometimento com nada. Digamos que o 

ITIL está para as metodologias de gestão de serviços como o CMN está para as 

metodologias de desenvolvimento de software. 

 

- De forma genérica, qual ou quais módulos de software estão instalados atualmente 

em sua organização? 
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  Hoje o ERP da Empresa não é cem por cento integrado então por 

exemplo, contabilidade, é um sistema fora. É uma empresa fora que tem um 

sistema fora do nosso ERP também. E assim, agente está pensando seriamente 

em mudar algumas coisas, partir de um sistema que já tem uma boa bagagem por 

IDP e que tenha um módulo de atendimento razoável pra gente poder crescer em 

volta disso de novo porque é difícil mesmo. A parte de contabilidade e folha além 

da ação muita específica, muito dinâmica, estar separado pra gente atrapalha 

também. Tem que estar de alguma forma integrada. 

 

  Módulos que eu tenho: Atendimento técnico – que toma conta de abertura 

e fechamento de chamados, tem o módulo de compras, o módulo de filiais - que é 

um atendimento financeiro que toma conta do caixa das filial, o módulo financeiro 

mesmo que é o da empresa como um todo, têm o de contratos onde o pessoal 

imputa os contatos, quais são os parâmetros do contrato a nível de serviço, o 

módulo gerencial, o módulo gerente de negócios é o módulo dos vendedores, aqui 

eles tem que imputar proposta, o gerente de negócios é um submódulo do módulo 

de vendas. É que aqui ele parece hierárquico mas não é. Tem o de logística, o 

módulo de marketing, este PIS (Pulsar insite service), é o módulo que roda no 

cliente, é a gestão de estoque do cliente. Temos o módulo de qualidade, o módulo 

de recursos humanos e o módulo de vendas. Agente está acostumando por 

exemplo, em qual contrato eu preciso estar alocado. Como o meu maior custo é 

laybor, trabalho, então este módulo está aqui por que ele têm alguns parâmetros 

que alimentam o sistema. Calcular pagamento de FGTS é feito na folha de 

pagamento. 

 

2 – Quanto aos sistemas financeiros. 

- Há serviços automatizados de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa? 

  Sim, eu tenho todos estes aqui e o fluxo de caixa eu vou ter também na 

contabilidade pra fazer livro fiscal. Era terceirizada a área de contabilidade mas 

não é mais porque agente teve que arrumar um sistema de contabilidade que 

funcionasse como um todo.  

 

- Como estes serviços se integram a outros módulos instalados em sua 

organização? 
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  São todos integrados, com exceção da folha fiscal e folha de pagamento. 

 

- São utilizados recursos como DOC (Documento de Crédito) e TED (Transferência 

Eletrônica Disponível), através de sistemas implantados em sua empresa? 

  Agente utiliza alguns tipos de pagamento, DOC e TED específico eu acho 

que não é liberado. Mas por exemplo fazer a folha de pagamento, transferir o 

arquivo, esta geração de arquivo é automática. DOC e TED estão fora. É feito 

através do banco. O sistema de cobrança que gera contas a receber é integrado 

neste sistema. Pra gerar a fatura nós preparamos tudo aqui não é feito pelo banco. 

 

3 – Quanto aos investimentos em TI em sua organização. 

- Há uma política de investimentos implantada em sua organização? 

  Sim, é definido um orçamento e este orçamento que é definido ele é 

baseado na manutenção dos ativos que estão hoje em operação, isto inclui, por 

exemplo, a substituição deles se eles chegaram no limite da vida útil. Me falaram 

entre três e cinco anos. Os laptop´s da Empresa que são usados aqui, noventa por 

cento têm sete anos de uso. Não são nem máquinas top, são todas máquinas 

Celeron, o que eu fiz foi comprar máquinas que podia aumentar ao longo do 

tempo. Aumentando HD, aumentando memória, e outra, todos os arquivos de 

usuário, tudo isto fica guardado na retaguarda que são os servidores de rede. Isto 

é uma questão que agente não abre mão. Então gasta-se tempo de utilização 

porque todo o nosso sistema ela estressa muito o desktop mas isso ainda é 

controlável. Eu consigo gerenciar por extrema necessidade. A estimativa é de dois 

ou três por cento do faturamento.  

 

  Isso pelo nosso negócio, se confunde um pouco porque dependendo do 

projeto você acaba comprando equipamento específico para atender aquele cliente 

específico e mesmo pela mão de obra, que é o recurso mais caro para a tecnologia 

é a mão de obra, não são os equipamentos. E Eu não tenho uma mão de obra 

dedicada para a minha área de tecnologia são só os consultores que estão 

entregando projetos, pra manter a infra-estrutura também.  

 

- Quanto sua organização gastou nos últimos 5 anos em TI? 
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  Mais ou menos um milhão de reais, sem mão de obra. Hardware, software 

e telecom. Isto pra mim é o que mais consta. Com mão de obra, se eu fosse 

gastar, eu gastaria, quatrocentos e cinqüenta mil reais por cinco anos. 

 

 

- Quanto gastou no último ano? 

  Deve chegar entre cento e cinqüenta e duzentos mil reais, incluindo mão 

de obra. Hoje a nossa maior despesa de tecnologia é a de telecomunicações. Mas 

é porque uma característica não só do nosso negócio como da Empresa . Eu tenho 

serviços contratados pelos nossos clientes que são dependentes de serviços de 

telecomunicações. Então por exemplo se eu ficar sem um link de internet meu 

cliente não consegue acessar alguns dados que são dados contratados comigo, eu 

firo o meu próprio contrato, por outro lado este valor não é só para manter a 

operação da empresa rodando pro meu uso próprio ele faz parte de uma estrutura 

de custos dos serviços que eu presto. Por exemplo, pager, pager a Empresa tem 

centenas de máquinas que eu tenho contratos que o cliente liga abre um chamado 

e é atendido vinte e quatro por sete. São Paulo, na Bahia, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, no Sul. Como que as pessoas são acionadas? O pager ele é muito mais 

confiável que o fone. Então a pessoa tem um pager e um telefone celular, ele 

recebeu o pager ele tem que ligar. Ele é igual a médico. 

 

- Há uma previsão de gastos para o próximo ano? 

  Se manter na mesma, de cento e cinqüenta a duzentos mil reais. A 

diferença é que eu vou mudar aonde eu vou gastar. 

 

4 – Quanto a Percepção 

- Você considera os sistemas instalados em sua empresa como seguros? 

  De certa forma sim, todos os sistemas tem os seus riscos. Agente tenta 

mapear e tentar deixar menos vulnerável possível. Uma das coisas que agente fez 

foi bloquear tráfico de dados na web. Nós temos uma tela de utilização do usuário 

porém os dados em si ficam aqui. O único problema que agente teve foi em 2001, 

agente tinha algumas áreas por causa de alguns projetos que eram liberadas para 

gravação, nos servidores de web e aí agente acabou recebendo arquivos que não 
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eram esperados. O pessoal acabou usando como arquivo de música, estas coisas, 

mas nada de outro mundo.  

 

  Teve uma vez que aconteceu mas foi no sistema antigo. Foi em 99 mais 

ou menos, as senhas eram muito simples no sistema, hoje está melhor. Não é nem 

um sistema cem por cento seguro, o que agente busca é mitigar os problemas que 

possam ocorrer. 

 

- Você considera que as informações fornecidas pelos sistemas são fidedignas? 

  Olha, agente tem vários tipos de informações. Hoje agente pode dizer que 

as informações financeiras são fidedignas depois de vários ajustes que agente fez 

no sistema, mesmo porque se você pede uma coisa achando que a pessoa vai 

entender pra desenvolver e a pessoa também acha que está desenvolvendo dentro 

dos requisitos e todo mundo acaba fazendo as coisas e o resultado dá errado. 

Como o sistema já vêm amadurecendo há muito tempo, hoje agente tem mais 

problemas no quesito informações que não diria que não são fidedignas mas elas 

não chegam no formato que se esperava. 

 

- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são de detalhe 

adequado? 

  Esta pergunta vai ao encontro do que eu estava colocando. Os detalhes 

nem sempre são os detalhes que se esperam. E nos últimos anos é nisso que o 

sistema mais tem evoluído. É no detalhamento dos dados, da resposta que o 

sistema traz para quem está operando. Ainda não chegou num nível de maturidade 

adequado. E hoje o principal produto da Empresa são serviços e serviços tem uma 

característica de atrás de toda modelagem que ele usa, você busca novos 

processos similares, as entregas são feitas de maneira totalmente diferente. O 

cliente age como se o serviço de suporte fosse a linha e eles ligam para o mesmo 

serviço de suporte e x b linha que é faturado do jeito b linha então cada um é 

diferente. Nem sempre poderia esquematizar tudo antes de concretizar um 

negócio, por exemplo. Tem os processos que são os processos que conduzem ao 

resultado, análise do resultado financeiro, estes estão estruturados no sistema, os 

demais entram como processos de apoio.  
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- As informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa são geradas em tempo 

hábil? 

  No dia seguinte. Existe uma quantidade de relatórios que é muito grande 

hoje já, já está chegando naquele ponto que agente pensa não é melhor jogar tudo 

fora e fazer um novo? Que já tem o que você, tem, tudo atualizado? Nós já temos 

uma quantidade muito grande de relatório, mas continua não tendo aqueles que 

você precisa em tempo hábil. 

 

- Você crê, que seus gerentes se apóiam nas informações fornecidas pelos sistemas 

para tomada de decisão quanto a pagamento de contas, investimentos, 

postergação ou negociação de dívidas, concessão de crédito a clientes? 

  Não todos estes pontos que você está colocando. Pagamento de contas 

sim, investimentos sim, faturamento sim, concessão de crédito, por exemplo, não. 

Os demais são à parte. Os dados são do sistema, mas as informações são 

trabalhadas na planilha de Excel. Inclusive uma das evoluções do sistema é 

transformar o primeiro grid em planilha Excel, na época foi modificada a pouco 

mais de um ano, justamente pra isso, você gera o grid e você passa o grid pro 

Excel.  

 

- Você se apóia nas informações fornecidas pelos sistemas de sua empresa para a 

tomada de decisões, principalmente no que concerne a parte financeira, como 

aplicações e solicitação de empréstimos? 

  Cem por cento utilizado. O fluxo de caixa é cem por cento aqui no 

sistema. Se ele precisar de uma antecipação, desconto de duplicatas, ele faz 

sempre dentro do que ele está vendo no sistema. Nós temos também um fluxo de 

caixa lá fora dentro da contabilidade. Tem lá e tem aqui. Ele tem os dados que já 

vem do relatório de fluxo de caixa, mas se ele quiser fazer uma simulação não tem 

BY, se ele quiser fazer uma simulação ele tem que fazer na planilha de Excel. Por 

exemplo, simulação de crescimento da empresa, baseado nos últimos doze meses 

para os próximos doze meses não é feito por um sistema, mas os dados dos 

últimos doze meses eles são extraídos do sistema, jogados no Excel, para que a 

projeção seja feita para os próximos doze meses. Agente que trabalha com o 

sistema Microsoft eles são produzidos só pra isso.  
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  Tanto o Excel 2007 como o cher point, são produtos pra isso. Pro cliente 

continuar com o sistema dele e parar de ficar fazendo bacalhau, remenda, que 

remenda que remenda, que remenda. Então eles inventaram um sistema de 

consulta muito mais simples, o cara que realmente entende de Excel consegue 

fazer uma planilha que ele puxa do banco de dados ou que eles lê ou que ele lê e 

grava no banco de volta no banco de dados. Depende do nível hierárquico 

também, você consegue fazer uma planilha de função. O nicho da Microsoft 

realmente é assim quem vende macro, aquele cara do financeiro que realmente 

visa produtividade e não fica só naquela coisa de fazer tabela, esse cara consegue 

acessar o banco de dados e fazer o que ele quiser. Ele consegue fazer um 

datawarehouse de exibição. 

 

5 – Vantagem Estratégica 

- Logicamente sua empresa tem algumas vantagens em relação a concorrência, 

estas vantagens poderiam ser em relação a preço de produtos ou serviços, prazo 

de entrega, condições de pagamento e etc. Você considera que para manter tais 

vantagens, os sistemas financeiros utilizados atualmente, auxiliam, atrapalham, 

nem auxiliam nem atrapalham? 

  Eu posso falar com certeza de que nem auxiliam nem atrapalham. Ele 

auxilia da porta pra dentro, do ponto de vista do portfólio, eles nem auxiliam nem 

atrapalham. Hoje nós temos algumas vantagens estratégicas que somadas é 

expressiva. Então a questão geográfica, a Empresa tem filial em vários pontos e eu 

tenho uma rede também que atende o Brasil inteiro, tem gente em Rondonópolis, 

Mato Grosso trabalhando, eu tenho gente em Camaçari, gente em Manaus, então 

essa cobertura geográfica é uma coisa muito expressiva. Acre não, Amapá 

também não. Mas em praticamente em todos os estados agente tem presença. 

 

  Nós somos analistas de outsourcing, que é um negócio simples, o pessoal 

confunde muito outsourcing com alocação de mão-de-obra. Não só o fornecedor 

como os clientes também confundem as coisas. Quer serviço sem contratar gente. 

 

  Em relação ao perfil dos clientes, depende muito do momento. Eu tenho 

algumas surpresas, eu tenho um cliente que é um escritório de advocacia, que tem 

vinte micros, ele tem um contrato de prestação de serviço comigo, que é um full 
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outsourcing. Funciona assim, eu tenho o primeiro nível, que abre o chamado aqui, 

eu faço um software remoto nas máquinas, a partir daqui de Santo André, eu faço 

...patch, correção de software, tudo por aqui. Se o técnico não consegue acessar o 

HD, ele de carro vai até lá, se for o caso ele leva um backup, se for software com 

problemas graves, ele formata a máquina e instala de novo, eu faço backup deste 

cliente, o cliente tá lá no dia a dia, eu sou responsável pelo backup. Então este é 

um cliente que é claro ele é muito pequeno, ele tem um escopo que se você pega 

grandes contas de outsourcing, não só pra gente mas como uma própria IBM, que 

o cliente não terceiriza por exemplo, vai muito do nível de maturidade de cada 

gestor, do ponto de vista do cliente, do lado do cliente, um empresa muito 

pequena, você fala com o dono, o negócio dele com doutor ou advogado, o resto 

não importa. E outra ele parece muito, aqueles primeiros xxxx, xxxx, xxxx, não 

podem, o computador, se estiver indisponível, a empresa não funciona, porque ele 

não tem como, ele vai colocar o computador de lado, do lado, tem gente do lado.  

 

  Agente atende a Dow Chemicals há mais de treze anos, se algum 

funcionário tá usando o computador e queimou, pifou, deu problema no software, 

ele senta lá em outra máquina e trabalha, isso não acontece em empresa pequena, 

cada um tem meio normalmente no Brasil, aquela máquina já a veio cansada, 

velhinha, e aqui é assim cada um tem meio, por outro lado, tem empresas 

pequenas que elas não vêem o outsourcing como ... você pode chegar ao um nível 

de outsourcing que o cliente não coloca no dedo nem na tomada, nada mais do 

que isso, ele terceiriza tudo, pra maioria das empresas isso não é negócio, não é 

economicamente viável. Um exemplo aqui da região. Eu vou atender a Fris-Moldu-

Car que fica ali na Av. Caminho do mar, você passou em frente muitas vezes. Eu 

vou atender então a Fris-Moldu-Car. Primeiro eu tenho que comprar cem, 

duzentas, trezentas máquinas pra por lá dentro, e eu tenho que fazer uma conta 

invertida porque ele vai me pagar os serviços, ela já ta embutida como um 

financiamento. Pra ele não é necessariamente uma vantagem, porque não 

necessariamente eu consigo comprar melhor do que ele, ele tem a opção de 

comprar as máquinas e eu gerencio, por outro lado, eu dou pro cliente um nível de 

serviços, se aquela máquina queimar, independendo dos defeitos, em uma hora 

por exemplo eu restabeleço o funcionamento da máquina, sem remover a máquina 

dele ou eu coloco uma máquina minha lá funcionando.  
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  Porque o que é que agente percebe muito nos clientes hoje? Falta um 

pouco de vontade de entender, o que é um equipamento, e o que é um 

equipamento gerando algum resultado. Então o cliente vai lá e gasta uma fortuna 

num sweet, aí não sabe ligar. Eu tenho clientes, que agente fala assim. Olha 

compra isso de mim, custa dez mil dólares este sweet que você está comprando, 

então pra uma infra-estrutura de dados, pra você manter funcionando recomendo 

que você compre o serviço de mim também vai custar duzentos reais por mês. 

Com este serviço, eu faço uma visita mensal e vejo se está tudo funcionando, e 

faço alguma alteração que eventualmente você precise. -Ah, não quero! Ele diz. - 

Ele gastou dez mil dólares, dezoito mil reais mas não gasta duzentos reais por 

mês. Não quer despesa fixa. Ou ás vezes não, ele quer tudo como despesa. Então 

vai muito do momento de cada empresa. 

 

  O que agente percebe hoje no segmento de tecnologia de informação, é 

que as empresas elas estão muito carentes de ter no seu quadro de funcionários 

uma pessoa não que entenda de tecnologia, mas que entenda como é que ele 

pode usar uma série de empresas na sua redondeza uma desenvolvedora de 

software, uma empresa de xxxxchismo, uma empresa de infra-estrutura igual à a 

nossa, pra melhorar a produtividade da própria empresa. O que você vê muito 

principalmente aqui no ABC principalmente, um monte de gente na década de 80 

comprando Microsiga. Então compraram Microsiga a rodo, pagaram Microsiga a 

rodo, aí, quem era o analista que assume, era o que prestava serviço por conta, foi 

internalizado, e passou a ser gerente de TI. Mas o negócio dele é Microsiga, ele 

entende de ERP, você fala pra ele: - Deixa eu te explicar uma coisa, isso que você 

está fazendo aí, vai dar muito problema! – Ele não consegue entender, não porque 

ele é fraco, mas porque ele é especialista em uma aplicação. E aplicação, ela é o 

que tangibiliza a tecnologia e o processo de negócio. Agora se você puxa muito de 

um lado ou puxa muito de outro, você acaba tendo uma cobertura muito curta. 

Você tem que ir equilibrando as coisas. Agente percebe que hoje aqui na região, 

isso é muito complicado, porque você não tem mão de obra, que entenda, que o 

cobertor é curto. Ele investe fortunas em um ERP e esquece que não tem nem 

cabo de rede para ligar as máquinas. Ou ele é um excelente desenvolvedor de 

infra-estrutura e aí ele chega pro chefe dele e fala: -Não, você tem que comprar um 
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sweet, tem que colocar um roteador! – O chefe dele não entende absolutamente 

nada, porque ele não consegue nem fazer a folha de pagamento. 

 

  Dentro das vantagens estratégicas, uma é a dispersão geográfica, outra é 

dar uma solução que tenha fim. E por fim a janela, cinco anos na área de 

tecnologia na área de serviços não é pouco coisa. 

 

  O turn over de pessoal está entre vinte, trinta por cento ao ano. Como 

agente trabalha muito com projetos, este turn over acaba sendo agredido porque 

um dos pressupostos do outsourcing é você dar flexibilidade pro cliente. Então por 

exemplo eu atendo a Mangels. A Mangels resolve fazer uma migração, trocar as 

máquinas, eles não tem mão de obra fixa pra fazer isso. Tem que trocar tudo. 

Então eu vou alocar um grupo de profissionais naquela conta pra um projeto. Pode 

ser que aqueles profissionais alocados para aquele projeto pode ser que eles não 

tem um lugar pra alocar em nenhuma outra conta então isto ofende o turn over 

quando agente fala numa empresa de outsourcing. 

 

  Posso dizer que agente está hoje num patamar não de tranqüilidade, mas 

estamos bem estáveis. Agente tem bons fornecedores de software, hardware, que 

dão um suporte pro nosso negócio, um suporte decente. Então agente trocou o 

sweet deste ano, o sweet foi trocado em 99, troquei só agora. Break, dura cinco, 

seis anos, eu falo com o pessoal que está com projeto aqui na Empresa. Nunca 

dêem nada pra um cliente a não ser que ele diga pra você que tem que fazer 

assim, que dure no mínimo de três a cinco anos. Não se vê investimento, eu não 

quero que eles entupam os clientes com produto barato para que no ano que vem 

ele tá com todos os produtos aqui com um caminhão devolvendo tudo. Porque 

nada que funciona seis meses custa caro.  

 

  Nós temos uma carteira de trinta, quarenta clientes. Nós temos um 

sistema de gestão que é forte, isto vêm do próprio Alberto. Por incrível que pareça 

aqui na Empresa eu fui o primeiro que do ponto de vista diretivo a realmente estar 

não no mercado de tecnologia em si, agente não tem conhecimento de tecnologia 

propriamente dito, temos certificado Microsoft, IBM, Compaq, de longa data já, 

então do ponto de vista da Empresa, um é especialista financeiro e controller, ele é 
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administrador de empresa, O Nilton diretor comercial é administrador de empresas 

especializado na área de marketing, o Elton é economista. Então a questão da 

gestão, do processo de gestão é uma coisa que vem de muito tempo na Empresa. 

Quando eu entrei em 97 eles estavam começando a implantar a ISO 9000 na 

Empresa. Antes disso a empresa já fazia parte dos programas do Sebrae, 

capacitação de pequenas e médias empresas. Nós falávamos em qualidade total 

na Rhodia que era cliente da Empresa também. Então assim, a questão da gestão 

sempre foi muito forte. Até mais forte do que tecnologia. 

 

  Foi justamente com este objetivo de gerir melhor a empresa, que foram 

adquiridos softwares de gestão, e foi justamente porque estes softwares 

funcionaram que foi gerado dinheiro pra comprar os ativos que dão suporte ao 

negócio. Então assim, quem puxou a demanda foi à busca por ISO 9000, 

processos que fossem repetidos, atendimento, por exemplo, qualidade nos 

processos em mente. Isso era na época, o principal serviço que a Empresa 

entregava. 

 

  O volume de peças que agente trabalha é alto porque a maioria dos 

contratos tem peças inclusas. Então gestão de compra de peças, até mesmo xxx. 

Então isso empurrou a Empresa na busca pelo aprimoramento da gestão a 

comprar sistemas de gestão e estes sistemas tiveram que funcionar direito e pra 

funcionar direito você tinha que ter uma infra-estrutura de TI que fosse à altura e aí 

os recursos são liberados. 

 
 


