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RESUMO 

 

A Tecnologia da Informação exerce um papel fundamental tanto para as empresas, 
trazendo produtividade e mais eficiência aos negócios, como para as pessoas com 
relação a comunicação. Como objetivo desde trabalho, buscou-se investigar como 
ocorre o desempenho da organização com o uso da Tecnologia da Informação. O 
presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa, bibliográfica descritiva, em que 
se procurará estabelecer a importância do uso da Tecnologia da Informação em 
relação ao gerenciamento de empresas. Apresenta-se que o bom uso da Tecnologia 
da Informação é de fundamental importância para a organização, visto que produz 
meios nos quais se torna possível ter um e controle de processos mais eficaz, uma 
tomada de decisões mais precisa, e vantagens competitivas no mercado.  
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INTRODUÇÃO 
 

O mercado vive atualmente a era da informação, a qual recursos tecnológicos 

tem se tornado um grande diferencial competitivo, desta forma as empresas têm 

adotado os sistemas de informações gerenciais como ferramenta fundamental para 

uma administração estratégica e eficiente. 

Com a adoção de novas inteligências tecnológicas se torna possível uma 

gestão com uma visão abrangente da organização, onde os processos mais 

complexos são traçados e expressos de forma simplificada. Os sistemas de 

informação atravessam os vários níveis organizacionais, bem como as diversas 

funções de uma empresa, coletando, processando e disponibilizando informações 

adequadas a cada um desses. Com tal performance, a capacidade de gestão de 

uma empresa se torna mais eficaz, rápida e eficiente, pois com informações em 

tempo real o administrador tem a possibilidade de executar ajustes, planejar novas 

estratégias e tomar decisões em curto espaço, o que é de extrema importância para 

a organização. 

O presente artigo tem por objetivo apresentar de forma clara e precisa o que é 

Sistema de Informações Gerenciais, e como ele pode ser aplicado na gerência 

empresarial de forma a visar um maior desemprenho da organização. Para que o 

objetivo deste trabalho tivesse êxito, utilizou-se pesquisa bibliográfica.  

 

1 ORGANIZAÇÃO 

 

A organização é um sistema planejado de esforço cooperativo no qual cada 

participante tem um papel definido a desenvolver, obrigações e tarefas a realizar. 

(CURY, 2000, p. 116). 

Organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados 

pretendidos. Normalmente é formado por uma, duas ou mais pessoas que executam 

funções de modo controlado e coordenado com a missão de atingir um objetivo em 

comum com eficácia. 

De acordo com Lacombe e Heilborn (2003, p.13) “Organização é um grupo de 

pessoas que se constitui de forma organizada para atingir objetivos comuns”. 



 

 
 

Dentro de uma organização existem três níveis organizacionais através dos 

quais se torna possível realizar a divisão de atividades e responsabilidades. Cada 

nível organizacional exerce funções definitivas dentro das organizações. É 

importante entender que um planejamento estratégico não vai sair do papel se não 

estiver alinhado com os planos do nível tático e operacional, pois é um processo 

integrado e interdependente. 

 

2 NÍVEIS ORGANIZACIONAIS SUAS RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES. 

 

Segundo Oliveira (1991, p. 62) “planejamento estratégico é um processo 

gerencial que possibilita o executivo a estabelecer o rumo a ser seguido pela 

empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa com seu 

ambiente”. 

 O nível estratégico se concentra à alta administração, é através dele que são 

tomadas decisões de longo prazo que se referem ao desenvolvimento da empresa, 

ele auxilia na tomada de decisões sobre novos investimentos, novos produtos e 

aplicações. Pensando estrategicamente se torna possível tomar decisões favoráveis 

ao desenvolvimento da organização. (LAUDON e LAUDON, 2007). 

Nível tático está voltado para a gerência intermediária, recebe as decisões e 

informações do nível estratégico, processa, controla, avalia e distribui as decisões de 

forma a visar eficiência e eficácia na aplicação delas, para que possa atingir os 

objetivos estimados. Um exemplo de atuação deste nível é que ele pode ser 

utilizado em processos como a análise de vendas de um determinado período, no 

qual irá acompanhar o processo para avaliar se há desempenho e realizar possíveis 

adequações (LAUDON e LAUDON, 2007). Neste nível se encontram os gerentes 

intermediários. 

 Nível operacional é a base da organização, nele são realizadas as operações, 

serviços e produções. Está voltado para a área de aplicação das práticas, 

planejamento e desenvolvimento, que são criadas e desenvolvidas pelos outros 

níveis (LAUDON E LAUDON, 2007). Neste nível se encontra a gerência operacional. 

A organização deve trabalhar de forma harmoniosa entre os níveis, pois, como 

visto há interdependência destes, e a empresa como um organismo vivo só terá 



 

 
 

resultados positivos e que resultam na maximização de lucros, se essa trabalhar de 

forma homogênea.  

 

3 TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Tecnologia da informação (TI) é uma área que utiliza a computação como um 

meio para produzir, armazenar, transmitir, e usar diversas informações. 

Batista (2004, p. 59) conceitua TI como “Tecnologia de Informação é todo e 

qualquer dispositivo que tenha a capacidade para tratar dados e/ou informações, 

tanto de forma sistêmica como esporádica, independentemente da maneira como é 

aplicada”. 

A tecnologia de informação é uma das muitas ferramentas que os gerentes 
utilizam. 
Hardware é o equipamento físico usado para atividades de entrada, 
processamento e saída de um sistema de informação. Consiste no seguinte: 
computadores de vários tipos e formatos; diversos dispositivos de entrada, 
saída e armazenagem; e o meio físico que interliga todos esses elementos.  
Software consiste em instituições detalhadas e pré-programadas que 
controlam e coordenam os componentes do hardware de um sistema de 
informação (LAUDON e LAUDON, 2007, p. 12).  

 

O sucesso das empresas atualmente está totalmente vinculado a velocidade 

em que as informações são assimiladas e pela rapidez em que são tomadas as 

decisões. 

O ritmo acelerado da mudança tecnológica está criando uma vasta gama de 

novas oportunidades de negócios. O desenvolvimento da Internet, por exemplo, com 

o seu alcance global e milhões de usuários, está abrindo possibilidades para bancos 

eletrônicos, educação sob encomenda, fotografia digital, compras virtuais e fábricas 

virtuais; com o potencial, em última instancia, para alterar quase todos os aspectos 

da vida nas empresas”. (HOPE e HOPE 2000, p. 13-14). 

A tecnologia tem se tornado essencial para o crescimento das empresas, 

tornando-as mais competitivas no mercado, diminuindo seus custos de produção e 

aumentando seus lucros.  

Hope e Hope (2000, p. 14) evidenciam que: " A tecnologia também está 

alterando os relacionamentos econômicos e comerciais e criando novas formas de 

organização". 



 

 
 

As empresas buscam inovar a todo momento, pois precisam ter mais 

confiabilidade, versatilidade, eficiência e eficácia, e a tecnologia da informação tem 

facilitado e trouxe inovação para o mundo dos negócios, pois utilizam-na para 

melhorar o desemprenho das atividades da empresa, e por consequência, apoiar a 

reengenharia dos processos empresariais.  

A tecnologia da informação proporcionou para as empresas novas 

oportunidades comerciais, colaborando para a expansão de novos mercados ou 

novos segmentos de mercados existentes, mesmo enfrentando muitas barreiras 

como os custos elevados de investimentos. 

 

4 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Para compreender sistema de informação, precisamos conhecer e entender as 

dimensões organizacional, humana e tecnológica que os formam. 

Os autores Laudon e Laudon (2007, p. 9) evidenciam que “um sistema de 

informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes inter-

relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem 

informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle 

de uma organização. Além de dar apoio 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”.  

Stair (1998, p. 11), afirma que “...sistemas de informação é uma série de 

elementos ou componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipulam e 

armazenam (processo), disseminam (saída) os dados e informações e fornecem um 

mecanismo de feedback”. 

Segundo Laudon e Laudon (2007, p. 10) "para entender os sistemas de 

informação, é preciso compreender o tipo de problemas que eles devem resolver os 

elementos de sua arquitetura, o projeto e os processos organizacionais que levam a 

essas soluções”.  

Cada vez mais gestores precisam do apoio de sistemas, pois dão mais 

confiabilidade, segurança e agilidade nos processos de tomadas de decisões. 

  



 

 
 

4.1 FUNÇÕES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Um sistema de informação de uma empresa terá que dar respostas sobre 

funções de como recolher as informações, tratamento dessa mesma informação e 

seu armazenamento. Cada uma destas funções precisa corresponder a critérios 

específicos para que o sistema de informação seja eficiente. 

As funções de um sistema de informação, segundo Laudon e Laudon (2007, p. 

10) são: "O sistema contém informações sobre uma organização e o ambiente que a 

cerca. Três atividades básicas - entrada, processamento e saída que retorna a 

determinadas pessoas e atividades da organização para análise e refino da entrada. 

Fatores ambientais, como clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas e 

agências reguladoras, interagem com a organização e seus sistemas de 

informação”.  

 

4.2 FINALIDADES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. 

 

As empresas precisam estar aptas a lidar com os problemas diários internos e 

externos do ambiente em que estão inseridas, para isso buscam no desenvolvimento 

de sistemas de informações auxilio para a resolução desses problemas. Os motivos 

predominantes pelos quais as empresas criam os sistemas, é para atender a 

demanda de problemas organizacionais e reagir a mudanças no ambiente. 

(OLIVEIRA, 2008). 

Os sistemas de informação objetivam a resolução de problemas 

organizacionais internos, e a consequente preparação para enfrentar as tendências 

da crescente competitividade de mercado. 

  



 

 
 

4.3 IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL PARA AS 

EMPRESAS  

 

Segundo Oliveira (2004, p.44) tem-se dificuldade em avaliar de forma 

quantitativa, qual o efetivo benefício de um sistema de informações gerenciais, ou 

seja, a melhoria no processo decisório. 

O sistema de informações gerencias, sob determinadas condições, 
proporciona os seguintes benefícios para as empresas: 
Redução dos custos das operações; 
Melhoria no acesso às informações, proporcionando relatórios mais precisos 
e rápidos, com menor esforço; 
Melhoria na produtividade, tanto setorial quanto global; 
Melhoria nos serviços realizados e oferecidos; 
Melhoria na tomada de decisões, através do fornecimento de informações 
mais rápidas e precisas; 
Estímulo de maior interação dos tomadores de decisão; 
Fornecimento de melhores projeções dos efeitos das decisões; 
Melhoria na estrutura organizacional, para facilitar o fluxo de informações; 
Melhoria na estrutura de poder, proporcionando maior poder para aqueles 
que entendem e controlam os sistemas; 
Redução do grau de centralização de decisões na empresa 
Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não 
previstos, a partir das constantes mutações nos fatores ambientais; 
Otimização na prestação dos serviços aos clientes; 
Melhor interação com os fornecedores; 
Melhoria nas atitudes e atividades dos funcionários da empresa; 
Aumento do nível de motivação das pessoas envolvidas; 
Redução dos custos operacionais; 
Redução da mão-de-obra burocrática; e 
Redução dos níveis hierárquicos. (OLIVEIRA, 2004, p. 45). 
 

São muitas as vantagens que o sistema de informações gerenciais pode trazer 

para uma organização. Essas possibilitam as empresas definirem estratégias no 

processo de gestão, garantindo o diferencial na atuação e consequentemente, 

garantindo vantagens competitivas no mercado. 

Os sistemas de informação gerencial segundo Stair (1998), resulta em 

vantagem competitiva para a empresa, pois um SIG deve ser desenvolvido de forma 

a dar apoio à organização, utilizando informações e meios disponíveis no ambiente 

em que está localizado para criação de rotas e meios a serem seguidos, o sistema 

capta as informações brutas e processa de forma simplificada como gráficos e 

tabelas para melhor entendimento e aplicação dela na prática. Por exemplo, os 

executivos de nível superior utilizam relatórios do SIG no desenvolvimento de 

estratégias para os negócios, os gestores de nível médio usam os relatórios de SIG 



 

 
 

para comparar as metas estabelecidas para empresa com os resultados reais 

obtidos na prática. 

Dessa forma os resultados obtidos pela empresa são diretamente ligados ao 

suporte dado pelo sistema de informações gerenciais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No ambiente organizacional é fundamental compreender e dominar a 

importância que um sistema de informação gerencial pode trazer para a 

organização, visto que ele auxilia diretamente no processo de desenvolvimento e 

desempenho da empresa. Os sistemas captam as informações do ambiente onde 

está estruturada a empresa e a expressa de forma simplificada, utilizando meios 

como gráficos, tabelas e planilhas, que são passadas para a gerência, e são de vital 

importância e influência na tomada de decisões para os diferentes setores da 

empresa, visto que essas informações podem decidir o futuro da organização. 

Na corrida para atender às demandas do mercado, as empresas buscam 

soluções que as diferenciem aumentando a sua competitividade. Decisões rápidas e 

corretas são fundamentais para a empresa alcançar bons resultados. Sincronizar a 

cadeia de suprimentos e reduzir os custos operacionais para aumentar a satisfação 

dos seus clientes e a lucratividade do negócio. 
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