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RESUMO 

Este trabalho objetiva analisar como a Tecnologia da Informação pode auxiliar no 

gerenciamento das organizações. Trata-se de uma revisão bibliográfica. Pessoas e 

organizações utilizam-se de informações diariamente. Contudo, a ampliação da 

informação pode gerar obstáculos ao seu acesso, dentre eles o custo elevado pela 

sua busca, o imenso número de fontes de informação, o desconhecimento de novas 

ferramentas informacionais e a falta de conhecimento para trabalhar com tais 

ferramentas. Dentro do contexto das empresas, as novas tecnologias têm adentrado 

de forma efetiva, a modernização e os avanços tecnológicos têm possibilitado 

mudanças consideráveis nos processos administrativos e operacionais .  Desta 

forma, a Tecnologia da Informação – TI, tem importância fundamental na melhoria 

dos processos organizacionais e na proteção das informações das organizações. A 

partir do referencial teórico, pode-se concluir que, as empresas, mediante 

colaboração de seus gestores, precisam se adaptar a esta nova realidade nos 

negócios, mediante gerenciamento e minimização de riscos e preservação do seu 

ativo mais precioso, a informação.  A Tecnologia da Informação possibilita agilidade e 

segurança nos processos organizacionais. 

 

Palavras-chaves: Tecnologia da informação. Segurança da informação. 

Organizações. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

This work aims to analyze how Information Technology can help in the management 

of organizations. This is a bibliographical review. People and organizations use 

information daily. However, the expansion of information can create barriers to 

access, including the high cost of searching, the vast number of sources of 

information, lack of knowledge of new information tools and a lack of knowledge to 

work with such tools. Within the context of companies, new technologies have 

effectively penetrated; modernization and technological advances have made 

possible considerable changes in the administrative and operational processes. In 

this way, Information Technology - IT has fundamental importance in the 

improvement of the organizational processes and in the protection of the information 

of the organizations. Based on the theoretical reference, it can be concluded that, 

through the collaboration of their managers, they need to adapt to this new reality in 

business, through management and minimization of risks and preservation of their 

most valuable asset, information. Information Technology enables security and agility 

in organizational processes. 

Keywords: Information technology. Information security. Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Significativas mudanças vêm ocorrendo com o advento das novas 

tecnologias. No âmbito das organizações houve a necessidade atualização e 

modernização em seus sistemas produtivos e administrativos Tais tecnologias, 

são grandes aliadas das organizações, pois se tornam, a cada dia, mediadoras 

na construção dos relacionamentos com o público (interno e externo) 

(MEIRELES, 2003).  

O século XX marcou-se por significativas mudanças tecnológicas, 

envolvendo os diversos segmentos do conhecimento.  A convivência com 

equipamentos eletrônicos, computadores e sistemas informatizados tornaram-se 

rotina nas organizações e na vida das pessoas, principalmente com a avalanche 

de informações disponíveis na internet (OLIVEIRA, 1996) 

Em uma organização, a Tecnologia da Informação –TI torna-se 

fundamental no aperfeiçoamento dos processos, tornando as informações 

administrativas, comerciais e operacionais acessíveis aos gerentes, funcionários 

e ao público externo, quando for o caso. 

Porém, as informações disponíveis pela TI precisa da segurança 

adequada para que dados importantes para as organizações não caiam em 

mãos erradas. A constante manipulação de dados sigilosos nas empresas e a 

necessidade de se haver confiabilidade nos sistemas, caracteriza a necessidade 

da existência de um   sistema de gestão da Segurança da Informação. 

Importante destacar que a informação pode existir de formas 

diferentes: escrita em papel, impressa, armazenada no formato eletrônico, pelo 

e-mail, correio, filmes, dentre outras. Independente da forma, é recomendado a 

rigorosa proteção das informações. 

Diante das questões apresentadas, pergunta-se: de que forma a 

Tecnologia da Informação torna-se relevante no ambiente das organizações? 
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Por isso, considera-se que a realização do trabalho é bastante 

oportuna, tende a possibilitar uma melhor compreensão de como as novas 

tecnologias tem influenciado no seio das empresas e como a Tecnologia da 

Informação é utilizada em um cenário de constante evolução e mudanças nos 

processos organizacionais. 

O objetivo principal deste trabalho é analisar como a Tecnologia da 

Informação pode auxiliar no gerenciamento das organizações. Especificamente, 

pretende-se: explicar o que são organizações e como funciona o ambiente 

organizacional e a sua comunicação; conceituar Tecnologia da Informação e 

entender a relevância da Segurança da Informação; abordar sobre o impacto da 

Tecnologia da Informação no seio das empresas.     

A metodologia utilizada, baseou-se em uma revisão bibliográfica. A 

pesquisa foi realizada a partir das seguintes bases de dados: repositórios 

acadêmicos, revistas especializadas, livros e artigos.  

A pesquisa desenvolveu-se baseado em material bibliográfico já 

publicado, desta forma, permite, através dos teóricos pesquisados, uma melhor 

compreensão da temática abordada. 

O trabalho tem a seguinte organização: 

No capítulo 2, pretende-se compreender o significado de organização, 

os aspectos característicos do ambiente organizacional e o processo de 

comunicação. 

No capítulo 3, abordará todas as questões relacionadas à Tecnologia 

da Informação, desde o conceito até a necessidade da Segurança da 

Informação na preservação dos ativos das empresas 

No capítulo 4, o foco será sobre a contribuição da Tecnologia da 

Informação e o seu impacto nas organizações, mediante a disponibilidade de 

internet, dos processos de comunicação interna (intranet) e da contribuição da TI 

nos processos de produção.     
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No capítulo 5, concluiremos de que maneira as empresas devem 

abordar o tema, de acordo com o crescimento e velocidade da informação assim 

como adaptações necessárias para implementar novos sistemas e a visão da 

tecnologia da informação como vantagem competitiva. 
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2 AS ORGANIZAÇÕES 

 

O conceito de organização é bastante diversificado. Torna-se 

relevante compreender alguns apontamentos sobre a temática através de alguns 

teóricos. 

Conforme Cury (2000, p.116) “a organização é um sistema de esforço 

cooperativo, planejado, no qual cada participante tem um papel definido a 

desempenhar e deveres e tarefas a executar”.  

Visando atender as crescentes demandas sociais e de mercado, 

surgem as organizações. 

Embora o termo organização evoque uma entidade supra pessoal, ou 

mesmo impessoal, a sua verdadeira base, o seu alicerce, é composto de 

pessoas (MEIRELES, 2003) 

Assim, a criação humana denominada organização, mesmo que 

pareça adquirir vida própria quando posta em funcionamento, objetiva servir e 

prover pessoas. 

Segundo Motta e Vasconcelos (MOTTA; VASCONCELOS, 2004) para 

se administrar uma organização deve-se organizar, dirigir, planejar, coordenar e 

controlar estes esforços e recursos com o intuito de atingir os objetivos 

estabelecidos. 

A administração das organizações, sejam elas privadas ou públicas, é 

feita através de um processo de interação das seguintes variáveis: pessoas, 

estrutura, tarefa, tecnologia e ambiente, sendo que o comportamento destas 

variáveis influencia e é influenciada pelas outras (CHIAVENATO, 2002). 

A administração de uma organização, de forma geral, é feita quando 

os objetivos propostos são praticados via funções organizacionais. 

Chiavenato (2002) explica que em decorrência das mais variadas 

limitações, sejam biológicas, psicológicas e físicas, buscou-se o ser humano, 



16 
 

 

através da cooperação de seus semelhantes, conjugar esforços para alcançar 

objetivos que não atingiria só ou que consumiria mais tempo e esforço se o 

fizesse apenas com os seus próprios recursos. 

Nesse sentido, Faria (FARIA, 1979, p.21) afirma que “a organização é 

necessária e aplicável a todos os empreendimentos humanos, sendo o principal 

determinante do êxito de qualquer atividade”. 

A história da humanidade indica que sempre existiu alguma forma de 

organização, porém, antes do pensamento administrativo surgir, a “organização” 

era administrada de forma rudimentar. 

O surgimento do pensamento administrativo é uma conseqüência da 

modernização da sociedade. A mesma ocorreu durante a revolução industrial, 

entre 1840 e 1873 (MOTTA; VASCONCELOS, 2004). Nessa época, as 

organizações sofreram uma grande mudança com a tendência de 

estabelecimento de rotinas para as suas atividades em busca da eficiência.  

A administração começou a consolidar-se no início do século XIX 

através de uma abordagem bastante mecanicista, enfocando técnicas e 

processos administrativos (OLIVEIRA, 1996). 

Até esta altura, discutiu-se a natureza das organizações, além de 

seus objetivos e sua composição. Pode-se dizer que fala-se em um modelo 

formal de organização, isto é, aquelas organizações que se baseiam em regras 

definidas  

Curto Junior (CURTO JUNIOR, 2011) explica que esse tipo de 

organização exige que seus membros exerçam alguma autoridade, de maneira a 

solidificar as inter-relações e divisão do trabalho. Sua criação deve se basear em 

fatores bem definidos. 

Deve-se ter em conta, dada sua grande importância, o fato de os 

avanços tecnológicos em todas as atividades humanas terem transformado 

consideravelmente as relações e inter-relações nas organizações e, com mais 

impacto, a autoridade mencionada pelo autor acima citado. 
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Antes disso, porém, as crises cíclicas do modelo de economia 

capitalista cujos impactos globais iniciaram o seu aprofundamento a partir da 

segunda metade dos anos 60, e tiveram grande piora nas décadas seguintes, 

acrescentaram grandes desafios para as organizações.  Antes da revolução da 

informação, a partir dos anos 80, houve grandes mudanças na estrutura 

organizacional procurando se adaptar   às contínuas crises. 

O salto do mundo em crise para o mundo globalizado, colocou à 

prova muitas das teorias sobre gestão de organizações, inutilizando algumas e 

reforçando outras, bem como novos conceitos de administração mais flexíveis e 

adequados ao ciclo de crises foram idealizados (MOTTA; VASCONCELOS, 

2004). 

Esse embate entre crises passadas e futuras, e a necessidade de 

adaptações em decorrência das novas tecnologias, da necessidade de 

inovação, fizeram com que as organizações procurassem se tornar mais 

eficientes.  

 

2.1 O AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

A feroz competitividade entre organizações que se observa na 

atualidade, exerce influência direta sobre o ambiente organizacional, uma vez 

que seus membros serão chamados a contribuir com esforços contínuos, o que 

pode afetar todos os níveis de hierarquia da organização. 

O sucesso de qualquer organização dependerá de sua capacidade de 

inovar e da criatividade de seus membros. 

Segundo Daft (2002), os avanços tecnológicos introduzidos pela 

globalização econômica tiveram influência direta sobre o ambiente 

organizacional, tornando o ambiente mais eficaz e dinâmico.  

As mudanças no ambiente organizacional foram percebidas em 

meados dos anos 70 por Duncan (1972), por exemplo, era descrita pelo autor 
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como “(...) os fatores físicos e sociais relevantes que estão fora dos limites da 

organização e que são levados diretamente em consideração durante a tomada 

de decisão pelos indivíduos no sistema” (DUNCAN, 1972, p. 314). 

Há – e haverá – um movimento de adaptação da organização aos 

fatores externos, o que compreende uma contínua inovação (SILVA et al, 2008).  

Daft (2002) resume estes fatores à categoria de “elementos 

ambientais”, que descreve sucintamente por meio da tabela 1. 

Fatores componentes Descrição 

Cliente Empresas ou indivíduos que adquirem produtos ou 

serviços de uma organização 

Concorrência Todas as empresas com as quais a organização 

em questão compete no mercado 

Tecnologia Consiste de tendências relativas ao 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, 

tais como inovações em tecnologia da informação, 

inovação científica e etc.. 

Governo Envolve legislação e regulamentação nacional, 

regional ou local 

Economia Fatores relativos a mercado de capitais, mercado 

de ações, taxas diversas, índices econômicos, 

orçamentos do setor público, entro outros 

Cultura São os valores da população, tendências 

demográficas, etc. 

 

Tabela 1: Componentes do ambiente organizacional 
Fonte: DAFT (2002, p.54) 
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Não obstante ao tamanho da organização, as variáveis agem de 

maneira uniforme sobre o ambiente organizacional. 

Para se manter um ambiente organizacional motivado necessita-se, 

além da inovação, de um modelo empreendedor, isto é, as estratégias adotadas 

estarão diretamente condicionadas às variáveis do mercado de que participam, 

assumindo riscos cujo cálculo deve ser antecipado. 

Essa postura empresarial demanda grande e completa disposição de 

colaboradores de todos os níveis, tendo, porém, como contrapartida, um 

ambiente dinâmico, embora algo estressante, e motivador, uma vez que o 

“crescimento acelerador” mencionado pelos autores, não obstante os riscos, traz 

grande satisfação profissional e pessoal aos participantes. 

Nesse sentido, importante destacar que tanto o ambiente quanto a 

cultura organizacional devem igualmente se preparar para os choques advindos 

da posição arrojada da empresa no mercado pois, como dito, o modelo 

empreendedor demanda ação constante. 

 

2.2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

Qualquer estratégia de negócios que não esteja amparada em clara e 

eficiente comunicação será fadada ao fracasso. 

A grande competitividade do mercado exige das grandes empresas 

esforços de divulgação de sua marca, seus produtos, incluindo comunicações 

institucionais internas e externas ao ambiente organizacional. 

Nas décadas de 1970 e 1980, a comunicação adquiriu importância 

gradual nas estratégias das organizações.  

Na década de 1970 a comunicação chegava a um alto patamar de 
valorização nas organizações; na de 1980 investiu-se no conceito 
estratégico. A era estratégica prima pela necessidade de a 
organização ser a primeira do mercado ou, no máximo, a segunda 
(TORQUATO, 2010, p. 6). 

O ingresso de jornalistas nas empresas deu um novo ritmo à 

comunicação organizacional. Era a profissionalização se firmando, 
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consolidando-se os quadros do jornalismo das redações dos grandes jornais e 

revistas assumiram funções nas corporações. 

Segundo Marchiori:  

Chama-se conhecimento organizacional todo acumulado ou 
transformado pelos membros da organização, servidores, no caso de 
instituições públicas e por elas valorizadas. Nesse entendimento, 
infere-se que a responsabilidade recaia tanto sobre os gestores quanto 
sobre os funcionários, cujos interesses devem se aproximar, no que se 
refere à imagem institucional (MARCHIORI, 2008, p.267). 

Na era da tecnologia da informação, tudo acontece de forma muito 

dinâmica. É necessário que haja planejamento da comunicação e que este seja 

sempre avaliado e monitorado. 

Vivemos hoje numa sociedade tecnológica em que não há 

impedimentos territoriais devido à internet, a mesma aproxima as pessoas; e nas 

empresas o correio eletrônico é considerado uma ferramenta das mais 

importantes para a agilização dos processos comunicacionais (KUNSCH, 2003). 

A rede formal, conforme Kunsch (KUNSCH, 2003), apresenta-se por 

meio de fluxos descendente, ascendente e horizontal. O fluxo descendente vem 

da alta direção até os colaboradores de menor hierarquia. 

Verifica-se que na comunicação ascendente, o fluxo sai das bases em 

direção ao topo, e a hierarquia não é uma exigência a ser cumprida em termos 

de circulação de informação.  

Já o fluxo horizontal, ou lateral, refere-se à comunicação entre 

departamentos e visa à integração das áreas funcionais e coordenação das 

diversas etapas das atividades (ANDRADE, 1998).  

Conforme Kunsch (KUNSCH, 2003, p. 159), “A Comunicação Interna 

deve contribuir para o exercício da cidadania e para a valorização do homem. 

Quantos valores poderão ser acentuados e descobertos mediante um programa 

comunicacional participativo? ” 

As organizações tendem a utilizar a comunicação interna como uma 

importante ferramenta de interação.  
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3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Antes de adentrar especificamente na temática da Tecnologia da 

Informação, torna-se necessário compreender de forma breve dois importantes 

elementos que estão interligados com a TI, o computador e a internet.   

 

3.1 COMPUTADOR 

 

Segundo Kozak (KOZAK, 2002, p. 3) “O computador é uma máquina 

que processa dados, orientada por um conjunto de instruções e destinada a 

produzir resultados completos, com um mínimo de intervenção humana”.  A sua 

composição é complexa, sendo uma série de circuitos integrados e 

componentes relacionados, que possibilita a execução de uma variedade de 

sequência ou rotinas de instruções indicadas pelo seu usuário.  

Conforme Andrade e Santos (ANDRADE; SANTOS, 2007, p. 9), o 

computador é “ [...] uma máquina eletrônica composta de elementos físicos e 

lógicos, capaz de efetuar, em linguagem natural, uma notável multiplicidade de 

tarefas unindo os pressupostos da velocidade aos da precisão operacional”. 

Orrigo e Filgueira (ORRIGO; FILGUEIRA, 2015), afirmam que a 

história do computador se divide em cinco gerações. Entre os anos de 1940 e 

1952 surge a primeira geração, era restrita aos militares, época em que os 

computadores funcionavam originalmente à base de válvulas a vácuo.  Neste 

momento, através do advogado americano, Lee Loevinger, vislumbrava-se uma 

possível utilização das máquinas, com o intuito de facilitar a pratica jurídica.  

A segunda geração ocorreu entre 1952 e 1964, as máquinas sofreram 

modificações em seus componentes no intuito de agilizar o seu funcionamento, 
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“visando dar maior agilidade substituiu as válvulas por transistores” (ORRIGO; 

FILGUEIRA, 2015, p. 3), neste período, o uso do computador não mais se 

restringia aos militares e passou a ser utilizado também por civis, no âmbito 

administrativo/gerencial. 

A terceira geração ocorreu entre 1964 e 1971, houve substituição dos 

antigos transistores por circuitos integrados, as máquinas tinham tamanhos 

menores, além da evolução dos softwares e criação de chips de memória, 

possibilitando a origem dos microcomputadores (CARVALHO, 2006). 

A quarta geração surge entre 1971 e 1981 (ORRIGO; FILGUEIRA, 

2015), nesta geração houve a substituição dos circuitos pelos 

microprocessadores, utilizados até hoje, houve também a criação dos disquetes 

de armazenamento e em sua decorrência um aumento na capacidade de 

armazenamento de dados, originando assim a criação de máquinas de grande 

porte (CARVALHO, 2006). 

Por fim, segundo Orrigo e Filgueira (ORRIGO;FILGUEIRA, 2015), 

surge a quinta geração, a mesma iniciou-se em 1981 e continua até a 

atualidade, trazendo grandes criações e inovações como o processamento de 

dados em alta velocidade e a criação da inteligência artificial, que contribuíram 

de forma significativa para os atuais meios de comunicação. 

 

3.2 INTERNET 

 

A internet pode ser conceituada como uma ampla rede de 

comunicação mundial, onde diversos dispositivos informáticos estão interligados, 

sejam eles tablets, computadores, smartphones entre outros (BOZZA, 2016). 

A Internet surgiu em 1969 durante a Guerra Fria, a partir de um 

projeto da agência dos EUA chamada Advanced Research and Projects Agency 

(ARPA), que tinha como finalidade conectar os computadores entre os seus 

diferentes departamentos de pesquisa, esta rede foi batizada com o nome de 
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ARPANET.   A partir de 1993, a Internet passou a ser explorada comercialmente 

por instituições privadas (CARVALHO, 2006).  

No Brasil, em 1994, a EMBRATEL lançou o serviço experimental a fim 

de conhecer melhor a Internet. Em 1995 o Ministério das Telecomunicações e 

Ministério da Ciência e Tecnologia possibilitaram ao setor privado explorar 

comercialmente a internet no país. No entanto, somente a partir do ano 2000 

que a Internet ganhou popularidade (CARVALHO, 2006). 

Segundo Bozza (Bozza, 2016), a quantidade de informação 

disponível na internet só tem aumentado, e o seu uso, é cada vez mais comum 

entre pessoas do mundo todo. De acordo com estatísticas divulgadas pela União 

Internacional de Telecomunicações (ITU, 2014), o mundo chegou a ter, no final 

de 2014, aproximadamente 3 bilhões de usuários da internet. Atualmente, é 

comum utilizá-la para inúmeras ações cotidianas, não só pela rapidez, como 

pela facilidade que ela proporciona 

Na internet, têm-se acesso a diversos segmentos, dentre eles: 

cultura, compras, entretenimento, educação, saúde, informações, jogos, filmes, 

música, bibliotecas, livros, dentre outros.  Os noticiários chegam até nós 

praticamente em tempo real; e o mesmo acontece com as conversas on-line, em 

forma de textos, ou com o auxílio da webcam (CARVALHO, 2006).  

Ademais, segundo Bozza (Bozza, 2016), a internet aproxima os 

indivíduos que estão distantes geograficamente possibilitando que novas 

pessoas se relacionem. Pode-se inferir que a Internet possibilita a mobilidade 

temporal e espacial, além da expansão e a criação de novos ambientes de 

comunicação. 

Luna (2013) afirma que a internet tem contribuído para a origem de 

um planeta mais conectado e que possibilita um ambiente capaz de levar 

informações a terras distantes e isoladas, fomentando a comunicação e o 

alcance da mente por todos no globo. 
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 Pesquisa realizada no Brasil, pela Conecta (2014) em todos os 

Estados, com pessoas da faixa etária de 15 e 32 anos, contatou que: dessa 

população, 96% fazem uso da internet todos os dias, sem distinção de sexo, 

classe social e faixa etária, e quase todos os jovens (90%) dizem navegar em 

redes sociais. As redes sociais mais populares, conforme a pesquisa, são: 

Facebook (96% possuem perfil), YouTube (79%), Skype (69%), Google+ (67%) e 

Twitter (64%). Grande parte do acesso às redes ocorre em dispositivos móveis. 

Na visão de Del Rey et al. (Del Rey et al., 2012), as redes sociais 

virtuais oferecem inúmeras vantagens, possibilitando relações interpessoais e 

contribuindo para a diversidade nos tipos de relações sociais, facilitam a 

ubiquidade e aumentam a quantidade de informações disponíveis em tempo 

real.  

No entanto, tais vantagens podem tornar-se desvantagens se forem 

utilizadas de forma incorreta. 

 

3.3 CONCEITOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Entende-se por tecnologia da informação uma série de recursos 

tecnológicos que poderão ser utilizados de forma integrada nas diversas 

organizações. Segundo Laudan e Laudan (LAUDAN; LAUDAN, 2011), esses 

recursos tecnológicos possibilitaram rapidez e difusão em rede dos variados 

conteúdos de comunicação  

 Na ótica de Osz e Fodor (OSZ; FODOR, 2013), os últimos séculos se 

caracterizaram por serem dominados pela indústria e invenção técnica. O século 

18 foi regido pela revolução industrial e os sistemas mecânicos. O século 19, 

pela máquina a vapor e tecnologias mecanizadas utilizadas nos domicílios. O 

século 20 caracteriza-se pela acumulação, processamento e difusão da 

informação ligadas com o desenvolvimento das tecnologias da informação. Já o 

século 21 é destinado à robótica no cotidiano do homem.   
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Laudon e Laudon (LAUDAN; LAUDAN, 2011, p..410), define 

Tecnologia da Informação como sendo todas as “tecnologias de hardware e 

software de que uma empresa precisa para atingir seus objetivos 

organizacionais”. 

A tecnologia da informação possui determinadas funções. Entre estas, 

segundo Beal (BEAL, 2008), incluem-se: otimizar, monitorar, integrar, reduzir 

custos. Já para Barros (BARROS, 2006), facilitar a guarda e a recuperação de 

dados e minimizar o tempo de resposta do subsistema de controle estão nas 

funções da TI. 

As tecnologias de informação e seus avanços têm sido responsáveis 

pelas mudanças na forma pelos quais a informação é produzida e disseminada. 

Os indivíduos decidem com base em informações.  

No entender de Bethlem (BETHLEM, 2005, p. 10), “as informações 

são a matéria-prima do processo decisório e elas são captadas no mundo 

exterior e interior da empresa e no interior e exterior dos indivíduos”. 

Nesse contexto, conforme preceituam Tarapanoff, Araújo Junior e 

Cornier (TARAPANOFF ET AL., 2000, p. 93), “a sociedade da informação é 

também conhecida como era digital e está diretamente ligada à qualidade da 

infraestrutura de telecomunicações do país”. 

Com o advento das Tecnologias da Informação, a busca pela 

informação foi facilitada. “Viver na sociedade da informação significa conviver 

com abundância e diversidade de informação, e a tecnologia é o instrumento 

que facilita o acesso a esse universo informacional amplo e complexo, bem 

como a seu uso” (CAMPELLO, 2009, p. 13). 

Segundo Davenport (DAVENPORT, 1998, p. 25), a “TI com certeza 

tornou muito mais fácil o acesso a numerosos tipos de informação; novas 

tecnologias para comunicação em grande largura de banda, administração 

orientada a objetos e multimídia, ampliam o ambiente informacional de todos”. 
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Nessa nova era da tecnologia da informação, outros termos têm sido 

empregados, dentre o mais utilizado está o ciberespaço. Ciberespaço seria o 

meio de comunicação originado da interconexão mundial dos computadores. 

 

 

3.4 IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A Segurança da Informação é uma área de conhecimento que afeta 

tanto as organizações quanto os indivíduos.  Pode-se considerar a informação 

como um ativo para as organizações e algo de muito valor para as pessoas, 

carece de proteção contra os mais diversos tipos de vulnerabilidades (BEAL, 

2001).  

No mundo empresarial, informações compartilhadas e/ou 

armazenadas em meios eletrônicos estão expostas a inúmeros fatores que, 

mesmo sem intenção, oferecem risco às suas atividades. Podem ser exploradas 

as vulnerabilidades dos Sistemas de Informação de uma empresa/organização 

de forma com que suas informações organizacionais fiquem expostas a diversas 

ameaças (DINI, 2014). Dentre os alvos dessas ameaças, segundo Dini (DINI, 

2014) estão o hardware, o software, os dados ou a rede de comunicação das 

organizações. A diversidade de alvos que podem ser atacados contribui para a 

importância da Segurança da Informação nas empresas.  

Dini (DINI, 2014) afirma que a Segurança da Informação diz respeito 

à proteção dos ativos da informação contra ameaças, tais como exposição não 

autorizada, seja ocasional ou mal-intencionada, modificação, destruição, bem 

como sua indisponibilidade, as quais exploram as vulnerabilidades dos sistemas 

de informação. 

Expandindo o conceito inicialmente proposto, seguindo o ponto de 

vista organizacional, entende-se que a Segurança da Informação é a proteção 

da informação contra as mais variadas ameaças, seja para garantir a 

manutenção da empresa, diminuir o risco empresarial, maximizar o retorno 
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sobre os investimentos, aumentando as oportunidades de negócio (ABNT, 

2005). 

Segundo ABNT (ABNT, 2001) a Segurança da Informação possui três 

características que dizem respeito à preservação dos seguintes atributos 

fundamentais: 

 Confidencialidade (ou Privacidade): garantia de que o acesso à 

informação seja realizado somente por pessoal autorizado, assim 

como ter proteção conforme o grau de sigilo do seu conteúdo;  

 Integridade: certeza de que a informação não foi alterada, seja de 

forma acidental ou intencional, assim como no seu processamento;  

 Disponibilidade: garantia de que as pessoas autorizadas tenham 

acesso à informação e aos recursos associados em momento 

oportuno. 

No decorrer dos tempos muitos conceitos foram incorporados a 

Segurança da Informação, na tabela 2, alguns mais comuns, conforme Nobre 

(2009):  
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CONCEITO 

 
                                      DESCRIÇÃO 

 
 
 
 

Ameaça 

É algo que oferece risco à organização através de atuação de 
alguém sobre alguma vulnerabilidade. Segundo Sêmola (2003) 
elas podem ser classificadas em: naturais (advindas de 
fenômenos da natureza, como terremotos, enchentes etc.); 
involuntárias (inconscientes por erros ou acidentes); voluntárias 
(ameaças propositais causadas por agentes humanos como 
hackers, invasores, espiões, ladrões, criadores e disseminadores 
de vírus de computador, incendiários) 

 
 
 

Antivírus 

Programa que faz a varredura de arquivos maliciosos 
disseminados principalmente pela Internet ou correio eletrônico. 
Basicamente, sua função está atrelada à ponta do processo, isto 
é, ao usuário que envia e recebe dados. Uma das últimas 
tendências deste tipo de ameaça são os chamados "vírus 
polimórficos", que possuem a capacidade de mudar 
constantemente para driblar a vítima e dificultar sua remoção 

 
Ataque 

 
É a efetivação da ameaça 

 
Ativos 

Todo recurso que é precioso para a organização e deve ser 
protegido de um ataque 

 
Auditoria 

Processo de coleta de evidência na utilização de informações. É 
utilizada para identificar entidades envolvidas na comunicação. 
Pode resultar, por exemplo, em detecção de falhas ou 
responsabilização de ataques Autenticação São processos de identificação para disponibilizar acesso. A 
autenticação e conseqüente autorização de manipulação dos 
dados se baseiam em algo que o indivíduo sabe (uma senha, por 
exemplo), algo que ele tem (dispositivos  como tokens, cartões 
inteligentes, etc.) e o que ele é (leitura de íris, linhas das mãos 
etc.) 
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Balanceamento 
de carga 

As ferramentas de balanceamento estão relacionadas à 
capacidade de operar de cada servidor da empresa. Elas 
permitem que, em horários de grande utilização da rede, se 
determine a hierarquia do que trafega, bem como o equilíbrio da 
carga disseminada entre os servidores 

 
Criptografia 

É utilizada para garantir a confidencialidade das informações. 
Trata-se de uma codificação que usa um processo de decifração 
para restaurar os dados ao seu formato original. As chaves 
criptográficas podem ser simétricas (privada) ou assimétricas 
(pública) 

 

Detector de 
Intrusão (IDS) 

Estas ferramentas têm a função de monitorar o tráfego contínuo 
da rede, identificando ataques que estejam em execução. Como 
complemento do firewall, o IDS (Intrusion Detection System) se 
baseia em dados dinâmicos para realizar sua varredura, como  
por exemplo, pacotes de dados com comportamento suspeito, 
códigos de ataque e outros 

Divulgação Exposição de informações confidenciais capturadas de forma 
desonesta 

Elevar privilégios Alteração de nível de segurança de um usuário para níveis com 
maior acesso 

Falsificação Quando uma pessoa se passa por outra, por exemplo, utilizar 
senha de outro usuário de sistema 

Firewall Cumprem a função de controlar os acessos. São soluções que, 
uma vez estabelecidas suas regras, passam a gerenciar tudo o 
que deve entrar e sair da rede corporativa. Muitas vezes, 
recomenda-se a adoção do firewall para separar a intranet da 
companhia de seus clientes externos ou de servidores e serviços 
públicos. Basicamente, o firewall é um software, mas também 
pode incorporar um hardware especializado 

Impacto Abrangência dos danos causados pelo incidente de falha na 
segurança nos processos de negócio da organização 

Incidente Evento decorrente da ação de uma ameaça causando impactos 
nos processos do negócio 

Integradores Permite centralizar o gerenciamento de diferentes tecnologias 
que protegem as operações da rede. Mais que uma solução, 
trata-se de um conceito 
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Legalidade Características de informações que possuem valor legal 

Rede Privada 
Virtual (VPN) 

Uma das alternativas mais adotadas pelas empresas na 
atualidade, as VPN’s são canais que utilizam túneis para trafegar 
dados criptografados entre divisões de uma mesma companhia, 
parceiros de negócios etc. 

Repudiação Negar a violação/ataque, por exemplo, apagar o log (histórico de 
acessos) de uma máquina 

Risco Probabilidade de perda dos princípios da Segurança 
(confidencialidade, integridade e disponibilidade) através de 
ameaças que explorem as vulnerabilidades 

Varredura de 
vulnerabilidades 

Produtos que permitem realizar verificações regulares em 
determinados componentes de rede como servidores e 
roteadores. O objetivo destas ferramentas é encontrar brechas 
de sistemas ou configurações 

Violação Alteração de dados 

Vulnerabilidades Pontos susceptíveis a ataque e ameaças, como: roubos de 
senhas, engenharia social, segurança de dados incorreta, 
segurança física incorreta e transmissão de dados em 
criptografia. Podem ser classificadas em diversos tipos, sendo as 
mais comuns: de hardware, de software, de comunicação e 
humanas 

Tabela 2: Conceitos importantes em segurança da informação 
Fonte: NOBRE (2009, p.33) 

 

 

No entender de Ramiro (RAMIRO, 2008, p. 8) “é através da 

implantação de diretrizes, normas, procedimentos e controles adequados que se 

obtém garantindo a operação da instituição”.  

De acordo com Sêmola (SÊMOLA, 2003) alguns outros elementos 

também são importantes em uma informação:  

a) Legalidade: garantia de que a informação está de acordo com a 

legislação em vigor; 

b) Autenticidade (ou Confiabilidade): garantia da identidade dos 

elementos que pertencem a um determinado processo de comunicação 



31 
 

 

eletrônica e de que a informação transmitida seja realmente a mesma que foi 

enviada.  

Albertin e Pinochet (ALBERTIN; PINOCHET, 2010) ainda adicionam 

mais dois objetivos que são considerados como parte do processo de 

Segurança da Informação: 

 Consciência: certeza de que o sistema está funcionando conforme 

a expectativa dos usuários; 

 Auditoria: proteger o sistema contra erros e ações cometidas por 

usuários autorizados. 

Sendo a informação um elemento presente em diversos processos de 

uma organização, as mesmas devem considerar aspectos individuais e 

organizacionais que tratam e transformam a informação ao longo de todo o 

processo organizacional em um processo seguro.  

 

3.5 TI: IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS NAS EMPRESAS 

  

Segundo Fernandes (FERNANDES, 2010), cada sistema de 

informação possui vários ativos de informação que são utilizados em conjunto 

para atingir o objetivo do negócio. Esses ativos de informação utilizam-se de 

outros componentes suscetíveis como software, hardware, infraestrutura de TI e 

estrutura física para desempenhar tarefas designadas de maneira segura e 

eficiente.  

Identificar todos esses ativos e componentes críticos e manter um 

registro atualizado é essencial para saber o que precisamos proteger. Uma vez 

que tem-se esse inventário, o próximo passo é classificar os ativos com base na 

sua criticidade em relação a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade 

da informação (FERNANDES, 2010). Conforme Bial (2008), os ativos podem ser 

agrupados dentro das seguintes categorias: 

Ativos de informação: Esses são os ativos criados pela organização e 

são os mais complexos de substituir. Dentre eles: bancos de dados, 
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documentação, procedimentos, planos, diagramas etc. Eles podem estar 

gravados em vários tipos de mídia. Esse tipo de ativo deve ser protegido 

cuidadosamente durante todo seu ciclo de vida. 

Ativos de software: aplicações, sistemas, ferramentas de 

desenvolvimento e utilitários são parte desses ativos. Aplicações que foram 

desenvolvidas dentro da organização ou personalizadas são difíceis de 

substituir, comparados com softwares de prateleira, por isso devem ser mais 

bem protegidos.  

Ativos físicos: todos os dispositivos de hardware, comunicação, mídia 

magnética, dispositivos de infraestrutura como ar condicionado, fontes de 

energia. Mídias de backup, por exemplo, podem não ter um valor tão elevado, 

porém elas contêm informações críticas o nível de segurança deve ser 

aumentado. 

Serviços: serviço de comunicação e utilidades gerais como 

iluminação, energia, ar condicionado etc. Áreas críticas para o negócio que 

dependam desses serviços para funcionar os tornam críticos também. 

Bial (BIAL, 2008) pontua que a identificação dos ativos deve ser feita 

através de um método que identifique de maneira única cada um deles. Essa 

identificação deve ser visível para toda a organização e deve incluir: uma lista de 

todos os sistemas de informação incluídos no SGSI1; lista de ativos e seus 

responsáveis e a localização dos ativos. 

 

 

 

                                            
1 

  Dentre os objetivos do Sistema de Gestão de Segurança da Informação – SGSI, está 
em impedir que uma ameaça identifique e explore vulnerabilidades do sistema e venham a 
causar danos a ele ou à empresa. Através da identificação desses pontos fracos, e do processo 
de gestão de risco, é possível agir preventivamente e aplicar, quando necessário, as medidas de 
segurança mais adequadas. 



33 
 

 

4 O IMPACTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES  

 

O acesso à informação tem sofrido diversos tipos de modificações no 

decorrer da história.  Nas organizações, a utilização de tecnologias da 

informação tem sido essencial para dinamizar os processos e a interação de 

seus funcionários, fornecedores e consumidores.  

Até o final do século XX, Meirelles (MEIRELLES, 1994) previa um 

processo paralelo de crescimento da informática e das telecomunicações. Neste 

processo, o uso crescente dos chamados sistemas de informação e as 

telecomunicações evoluiriam para a digitalização. Hoje, essas áreas vêm 

apresentando uma convergência tanto no tratamento quanto no transporte da 

informação.  

A Tecnologia da Informação, abriu possibilidade de acesso a 

numerosos serviços informatizados, dentro e fora das empresas, mediante o 

acelerado desenvolvimento dos sistemas e redes de comunicação eletrônica 

mundiais, tais como, a Internet (LEMOS, 1999). Constata-se ainda que a 

massificação da Internet vem provocando mudanças expressivas na forma como 

a TI vem gerando as operações empresariais e as atividades de trabalho dos 

usuários finais. 

Segundo Magalhães (2006), a Internet é indutora de mudanças 

significativas nos processos dos negócios (comércio eletrônico, internet banking, 

estruturas de cadeias de suprimento eletrônico e outros), além de criar os novos 

modelos como lojas virtuais, leilão eletrônico revolucionando com tais 

empreitadas a gestão da informação e favorecendo em muito a estratégia de 

pequenas e médias empresas. 

No tocante ao desenvolvimento de sistemas, outra mudança que 

tomou lugar na década de 1990 foi referente à maneira como as empresas 

obtinham os sistemas de informação. Segundo Souza e Szafir-Goldstein 
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(SOUZA; SZAFIR-GOLDSTEIN, 2003) antes, as empresas contavam com 

equipes de programadores para desenvolver seus próprios sistemas, mas com o 

surgimento de empresas desenvolvedoras de pacotes, especificamente os 

sistemas de Enterprise Resource Planning-ERP, as empresas começaram a 

comprar sistemas prontos  

Segundo Souza e Zwinker (SOUZA; ZWINKER, 2001), os sistemas 

ERP se consolidaram no final da década de 90 como soluções para construção 

da infra-estrutura tecnológica nas empresas. Isto ocorria através de módulos 

integrados, várias aplicações foram se acoplando para construção de uma 

arquitetura de sistemas de informação, dentre elas o Customer Relationship 

Management – CRM; e o Supply Chain Management (SCM), além das 

ferramentas que permitem análises e tomada de decisão mediante os dados 

gerados pelo sistema de informação. 

Albertin e Albertin (ALBERTIN; ALBERTIN, 2005) afirmam que a 

tecnologia é o impulsionador das mudanças em uma organização. Dentro desta 

perspectiva, a TI, segundo Albertin e Albertin (ALBERTIN; ALBERTIN, 2005), é a 

tecnologia mais usada e aquela que está em franca expansão, ocasionando um 

profundo impacto no funcionamento das empresas.  

A infraestrutura de TI fornece uma variedade de recursos 

compartilhados pela organização, constituídos pelo hardware, software, 

tecnologia de armazenamento de dados e redes (LAUDON; LAUDON, 2011). 

Esta infra-estrutura objetiva flexibilizar os negócios e dar suporte à organização 

frente às pressões de mercado.  
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4.1 A INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE TOMADA DE 

DECISÃO  

 

A tomada de decisão consiste em um processo de ligação entre as 

unidades e os agentes organizacionais. Dentro das organizações, as pessoas, 

normalmente, tomam decisões onde as conseqüências variam de acordo com o 

impacto causado sobre seus objetivos e operações (OLIVEIRA, 2004) 

No processo de tomada de decisão há a necessidade de 

disponibilização informações para a adequada análise da situação e decisão de 

qual caminho seguir. A rapidez e acurácia na obtenção dessas informações se 

fazem necessária para que haja agilidade e eficácia neste processo 

(STEFANELLI, 2007) 

Segundo Uris (1989), há alguns pressupostos para a tomada de 

decisão, são eles: 

Análise e identificação da situação: consiste em identificar, entre 

diversas situações, aquela que se deseja resolver.  

Desenvolvimento de alternativas: desenvolver alternativas para 

resolver a situação identificada. Toda situação tende a possuir duas alternativas:  

a de agir e a de não agir.  

Comparação de alternativas: trata-se da análise das vantagens e 

desvantagens apresentadas por cada alternativa. 

Escolha da melhor alternativa: essa escolha é, praticamente, uma 

consequência da eficácia da análise feita no item anterior.  

Execução: consiste na consecução dos recursos necessários para a 

implementação e ocorre após a tomada de decisão. 

Sendo a tomada de decisão uma ação de grande importância no 

gerenciamento das organizações, ela deve, para que seja uma boa decisão e, 

consequentemente, forneça bons resultados, estar cercada de instrumentos que 

a norteiem. 
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Um gestor não pode tomar decisões sem que antes não se embase 

de informações. 

 Segundo Darcoso (DARCOSO, 2000), o sistema de informação é 

fundamental no apoio ao processo decisório e às operações da empresa 

Um outro aspecto a ser considerado é a forma como gestores reagem 

à informação, já que ela só possui valor para a organização se de fato for 

utilizada. A organização sofrerá mudanças com a introdução de um sistema de 

informação, alteração da natureza e velocidade das atividades, etc., devendo 

considerar não só os aspectos tecnológicos mas também os usuários 

(decisores). Segundo Oliveira (OLIVEIRA, 1999) fatores humanos e 

organizacionais tem influência no sucesso da implementação dos sistemas de 

informação, uma vez que as pessoas são responsáveis pela entrada de dados, 

instrução ao sistema e utilização da informação produzida por este (OLIVEIRA, 

1999). 

De acordo com Oliveira (OLIVEIRA, 1999), os indicadores são 

também um instrumento importantes de informação:  

Os indicadores são uma das formas de informação para auxiliar na 
tomada de decisão. A informação a ser utilizada a partir de um sistema 
de informação é obtida através do processamento dos dados coletados 
por algum meio (manual, automatizado, relatórios, etc.). O mesmo 
processo ocorre com um indicador, o qual é normalmente obtido 
através de uma fórmula (processamento) que é aplicada fazendo uso 
dos dados coletados para este fim (OLIVEIRA, 1999, p.38). 

Os gestores necessitam de informações para avaliar o desempenho 

de suas empresas e propor melhorias na busca de qualidade. 

 Para a tomada de decisão, a informação correta é fator de 

considerável importância, visto que esta deve ser passível de comparabilidade, 

ser confiável, tempestiva e de adequado nível analítico (REZENDE, 2003). 

Segundo Porter (PORTER, 1991), com o uso da TI como ferramenta 

as tarefas podem ser enriquecidas pelo amplo e fácil acesso à informação, com 

maior autonomia de seu uso, e com sistemas baseados em conhecimento e de 

apoio à decisão. A utilização de todo potencial da TI pode mudar o patamar 
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tecnológico de operação da empresa, criando também a possibilidade de novos 

produtos. Assim, criam-se oportunidades capazes de modificar a estrutura do 

negócio e a relação com as forças competitivas do mercado. 

Assim, com o apoio da TI, são possíveis mudanças na empresa, 

impactando os valores, a cultura e o comportamento das pessoas, possibilitando 

o enriquecimento das tarefas e a delegação de responsabilidades. 

A Tecnologia da Informação mostra-se fundamental nas organizações 

para tornar o arcabouço de informações plenamente disponíveis e seguras para 

os gestores. 

 

4.2 A INTRANET 

 

A intranet é uma destas possibilidades de comunicação interna em 

uma organização. 

Intranet é uma rede interna de computadores que utiliza a tecnologia 

da internet. Trata-se de uma modalidade onde as empresas disponibiliza suas 

informações para os vários usuários, dentro da própria empresa, utilizando os 

mesmos software e recursos de informática empregados para o uso da Internet 

(BERALDI, 2002).  

De modo interno, as redes corporativas privadas ou as intranets, 

permitem que os empregados troquem informações e conhecimentos, podendo 

ultrapassar os limites geográficos e funcionais, essa troca possibilita a melhoria 

da colaboração nos processos organizacionais (ANDRADE, 2002). 

Segundo Cassaro (CASSARO, 1999), as intranets tornaram-se 

populares devido oferecer um meio inovador e eficiente de distribuir informações 

corporativas. O objetivo da intranet é oferecer uma infraestrutura para a 

disseminação de informações, comunicação e colaboração de usuários e na 

automatização dos processos. 
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Uma intranet pode oferecer serviços para comunicação e colaboração 

de usuários, publicação e gerenciamento de informações e aplicações 

cliente/servidor.  

Segundo Andrade (ANDRADE, 2002), apesar de grande parte das 

empresas contarem com a intranet, poucas empresas utilizam plenamente suas 

possibilidades. As ferramentas existentes em uma intranet dinamizam tarefas 

que, anteriormente, demoravam a serem executadas devido ao uso excessivo 

de procedimentos burocráticos. Ao utilizar, na intranet, ferramentas já testadas, 

tem-se a vantagem da estabilidade dos serviços prestados e a facilidade de uso 

dos sistemas pelos usuários, reduzindo assim o custo com treinamentos, sendo 

este um exemplo de vantagem associada ao uso da intranet. 

Normalmente, as empresas implementam intranets e sites internet 

como parte de uma política de atualização tecnológica, ou seja, como uma forma 

de melhorar sua imagem junto aos seus funcionários, parceiros e clientes.  

Entretanto, uma iniciativa mais elaborada, que explore efetivamente as 

oportunidades destas tecnologias, deve ser baseada num plano de 

desenvolvimento que indique quais as etapas, as atividades, os cargos, as 

responsabilidades e as tecnologias envolvidas. Embora não exista uma receita 

padrão nem modelos bem definidos, há uma série de similaridades entre 

projetos bem sucedidos, como o processo de desenvolvimento composto pelas 

seguintes etapas conforme Matos Júnior (MATOS JÚNIOR, 2001): 

1. Planejamento, ou o estudo das oportunidades sob a ótica dos 
objetivos da organização. 
2. Projeto, ou definição das informações, serviços e aplicações 
concebidas durante o planejamento, da infra-estrutura necessária, e de 
um plano de atividades para a execução do projeto. 
3. Implementação, ou a criação das informações e a implementação 
das aplicações. 
4. Implantação dos serviços, informações e aplicações para os 
usuários, através da política definida no planejamento. 

5. Gerenciamento, ou manutenção, revisão e análise dos recursos 
implantados. 

 

Conforme Matos Júnior (MATOS JÚNIOR, 2001, p.9) “o processo de 

desenvolvimento de intranets é iterativo e evolutivo; em geral, os serviços e 
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aplicações são implantados em etapas, segundo a prioridade da organização” e 

também, “durante a etapa de gerenciamento, os recursos podem ser reavaliados 

e novos serviços/aplicações podem ser concebidos, construídos e implantados”. 

Segundo Matos Júnior (MATOS JÚNIOR, 2001, p.6), “a adoção das 

tecnologias Internet pela iniciativa privada tem ocorrido em três etapas” quais 

sejam: 

Inicialmente, as organizações utilizam a Internet para publicar 
informações sobre seus produtos e serviços, e obter retomo dos 
usuários. Após experimentar bons resultados com a internet, as 
empresas tendem a aplicar sua experiência na implantação de 
intranets, publicando informações institucionais, instalando serviços de 
comunicação (e-mail) e desenvolvendo aplicações cliente/servidor 
baseadas na Web. 

A Intranet oferece melhoria nas comunicações internas, propiciando 

uma comunicação mais rápida e em consequência, agilidade nos processos 

internos. 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DA INTRANET 

 

Uma vez que as intranets são como redes internet dentro das 

organizações, elas dependem de todas as tecnologias da informação utilizadas 

na internet (O’BRIEN,2003). 

Segundo O’Brien (O'BRIEN, 2003), as empresas que utilizam 

intranets devem ter instaladas redes cliente/servidor TCP/IP, TCP é o protocolo 

de rede que permite que um computador enderece e envie dados de forma 

confiável a outro computador e o IP é o protocolo que trata do endereçamento, e 

seus respectivos hardware e software, como navegador, sistemas de segurança 

e gerenciamento de rede, ferramentas de criação e desenvolvimento de páginas 

web, servidores de banco de dados e a rede internet.  
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Na figura 1, são apresentados os componentes da arquitetura de uma 

intranet padrão. 

 

 

Figura 1: Arquitetura de uma intranet padrão 
Fonte: O’Brien (2003) 

 

A partir desta estrutura e do seu desenvolvimento prático, a intranet 

torna-se uma realidade nas organizações. 

Segundo Pinho (PINHO, 2003), a organização enxerga muitas 

vantagens ao utilizar o serviço de Intranet em relação à comunicação comum 

feita através de papel. Essas vantagens são: maior segurança, maior largura de 

banda larga, melhoria nas comunicações internas, atualidade das informações, 

redução dos custos e maior participação.  

Quanto à segurança, a Intranet oferece mais sigilo comparado aos 

documentos impressos com relação a informações importantes sobre a 

empresa, como relatórios e pesquisas. Pinho (PINHO, 2003, p.24) afirma que “a 



41 
 

 

circulação de versões impressas desses documentos aumenta o risco de suas 

informações vazarem”.   

Outro ponto interessante sobre a segurança da intranet é que o 

usuário necessita de senha para acessá-la. Além disso, dependendo da área de 

atuação empresarial de cada usuário, ele tem o direito de acessar mais ou 

menos conteúdos.  

Em relação a maior largura   da banda, comparada à Internet, pode-

se navegar na Intranet com mais rapidez, isso porque o padrão Ethernet 

disponibiliza alta velocidade para a conexão de redes locais (como é o caso da 

Intranet). Dessa forma, a intranet pode ser mais interessante para   os 

funcionários de uma empresa do que a própria Internet, podendo lhes 

disponibilizar até mesmo treinamentos online sem lentidões ou interrupções 

(PINHO, 2003).  

A intranet pode oferecer melhoria nas comunicações internas, pois 

essa   ferramenta proporciona uma comunicação mais rápida e clara entre os 

funcionários, fato que colabora diretamente em suas performances empresariais.  

Além disso, essa plataforma trabalha com atualização de 

informações. Isso ocorre porque na intranet as informações podem ser 

atualizadas e acessadas a qualquer instante.  

Sobre a redução dos custos de distribuição, desenvolver uma Intranet 

para uma organização pode ser uma ação bem custosa, porém, se considerados 

os gastos em impressão de newsletters, jornais internos, listas de telefones 

internos, entre outros instrumentos de Comunicação, o desenvolvimento desta 

ferramenta será compensador.  

A intranet oferece maior participação dos funcionários no cotidiano 

empresarial. Para que isso ocorra, ela não deve ser vista como uma ferramenta 

de comunicação unilateral utilizada pela gerência para comunicar os 

colaboradores sobre assuntos da empresa. A Intranet deve ser utilizada como 

um meio interativo no qual os colaboradores possam trocar informações entre si. 
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Especificamente como ferramenta de relações públicas, a intranet 

pode transmitir: clippings eletrônicos; informes especiais para gerentes e 

diretores (bem como funcionários); assessoria de informações (texto, imagens, 

sons e vídeo); organização do histórico da empresa e outras informações 

institucionais; promoção de eventos (TERRA, 2002).  

As intranets têm despontado como plataforma ideal para a distribuição 

de informações e aplicações cliente/servidor institucionais.  Na realidade, as 

organizações têm implantado intranets em vários níveis, da publicação de 

informações à implantação de aplicações cliente/servidor Web integradas a 

sistemas legados.  

Além disso, a Intranet também é uma ferramenta que pode ser 

utilizada pelo RH das empresas, através da qual essa área é capaz de incitar os 

colaboradores a participarem de cursos para o aprimoramento de seu 

desempenho laboral, bem como fomentar um ambiente saudável de convivência 

e colaboração entre eles.  

Hills (HILLS, 1997) chama de benefícios as vantagens propiciadas 

pela intranet. Classifica-as em qualificáveis (tangíveis) e não mensuráveis 

(intangíveis). No Tabela 3, um resumo destes benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

Benefícios tangíveis Benefícios intangíveis 

 

Custo baixo, rapidez e facilidade 

para implementar; 

Facilidade de uso; 

Economia de custos e tempo; 

Provê eficiência operacional; 

Baseada em padrões abertos; 

Conexão e comunicação entre 

diferentes plataformas; 

Os usuários têm o controle de 

seus dados; 

Segurança; 

Escalabilidade; 

Flexibilidade; 

Provê a riqueza da multimídia; 

Alavanca a infra-estrutura das 
aplicações existentes. 

Provê melhor comunicação; 

Provê acesso para informações 

mais corretas; 

Captação e compartilhamento de 

conhecimento e especialidades; 

Provê melhor coordenação e 

colaboração; 

Oportuniza criatividade e 

inovação; 

Provê novas oportunidades de 
negócios e novas formas de 
relacionamentos comerciais 
através do acesso por 
fornecedores e clientes. 

 

Tabela 3: Benefícios tangíveis e intangíveis da intranet 

Fonte: Hills (1997) 
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Os benefícios intangíveis, ainda que não sejam mensuráveis, podem 

causar impactos positivos para a organização. 

A intranet permite agilidade no acesso das informações empresariais, o 

que possibilita maior qualidade e menor custo (BENETT, 1997).  

A flexibilidade e a facilidade de acesso às informações necessárias, em 

um curto espaço de tempo, permite que a tomada de decisão no ambiente 

organizacional aconteça de forma mais efetiva o que pode representar, muitas 

vezes, lucro na realização de negócios. 

 

4.3 SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL 

 

Os sistemas de gestão empresarial, mais conhecido como ERP - 

Enterprise Resource Planning, são pacotes de software que buscam gerenciar 

todos os departamentos de uma empresa integrando processos e dados da 

organização em um único sistema (MARANESI, 2011). 

Essa integração de todos os departamentos de uma empresa 

possibilita a automação e dá agilidade a muitos de seus processos. 

Segundo Albertão (ALBERTÃO, 2005), os primeiros sistemas dessa 

natureza surgiram entre as décadas de 60 e 70 com objetivos mais modestos 

que os ERPs.  Eram conhecidos pela sigla MRP, Material Requirement Planning, 

e serviam basicamente para o controle de estoque. Calculavam quais matérias-

primas e em que quantidade deveriam ser compradas a partir de determinada 

demanda pelos produtos finais e o processo utilizado para produzi-los. 

Por volta da década de 1980 começaram a surgir os sistemas 

identificados pela sigla MRP II, do inglés Manufacturing Resource Planning, que, 

apesar de possuírem a mesma sigla de seus predecessores, não tinham a 

mesma finalidade. Estes eram mais elaborados, buscava planejar toda a 

produção e todos os recursos necessários. 

Dessa forma, os MRPs II planificavam toda a fábrica, levando em 

conta todas as máquinas utilizadas e todos os funcionários disponíveis. Lidavam 



45 
 

 

com todos os problemas possíveis, como falta de funcionários, ferramentas 

defeituosas e mudanças repentinas. Os MRPs II alocavam as operações 

procurando otimizar todo o processo (HABERKON, 2007). 

O primeiro desses sistemas era bem específico, controlando a 

compra de insumos.  Com o passar dos tempos, as empresas produtoras de 

software verificaram a necessidade de desenvolver módulos de gestão de 

Recursos Humanos, Vendas, Finanças, Controladoria, entre outros. 

Então, na década de 90, aparecem os ERPs, sistemas que 

integravam os antigos MRPs I e II com os novos módulos que geriam os 

departamentos e as necessidades das empresas. 

Recentemente, os ERPs continuam a receber novas funcionalidades. 

Dentre elas, conforme Marenesi (2011): 

 CRM (Costumer Relationship Management), ou Gestão de 

Relacionamento com o Cliente, voltado para informações e 

atendimento aos clientes da empresa, incluindo funções de e-

commerce e call centers; 

 SCM (Supply Chain Management), ou Gestão da Cadeia de 

Suprimentos, que consiste em uma evolução de sistemas que 

permite o controle de vendas, no intuito de automatizar as 

comunicações entre empresas e seus fornecedores; 

 BI (Business Intelligence), ou Inteligência nos Negócios, que dá 

apoio a decisões, coletando e ajudando a interpretar dados 

obtidos a partir dos processos da empresa.  

Os sistemas de ERP podem trazer muitas vantagens para empresas, 

dentre eles, conforme Albertão (ALBERTÃO, 2005): 

• Economia de custos, por eliminar interfaces manuais que, do 

contrário, demandariam mão-de-obra dedicada; 
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• Eficiência, por melhorar o fluxo de informação na organização, 

permitindo decisões mais acuradas e eficazes, a partir de dados mais bem 

utilizados por meio de relatórios e comparações; 

• Diminuição de atividades duplicadas; 

• Maior sinergia entre as diferentes plantas de grandes corporações. 

Os principais módulos de um ERP e suas funções serão tratados a 

seguir. 

 

a) Módulo de vendas e marketing 

 

Apesar de vendas e marketing serem coisas diferentes, ambas 

possuem o mesmo objetivo: o de aumentar as vendas. A melhor forma de se 

compreender o papel desses módulos é entender os processos existentes nos 

departamentos de Vendas e Marketing. Tais processos podem ser discriminados 

em processos operacionais e de controle administrativo. Os primeiros incluem 

funções corriqueiras como malas diretas, telemarketing, gestão de contatos e 

prospecting (a busca por novos clientes) (MARENESI, 2011). 

Os processos de controle administrativo são normalmente 

discriminados por: Gestão de vendas, Estimativa de vendas, Anúncios e 

Promoções e, por último, Pricing, o responsável pela definição de preços para os 

produtos (OLIVEIRA, 2004). 

Nos Sistemas de Gestão Empresarial atuais, ao contrário dos antigos 

softwares específicos para Vendas e Marketing, há uma integração com os 

demais módulos, como contabilidade e inventário, por exemplo. Isso possibilita 

análises melhores e mais eficiência. O destaque é a integração com os módulos 

de CRM - Customer Relationship Management, que torna ainda melhor as 

decisões que necessitam de dados referentes aos consumidores. 

De certa forma, pode-se até dizer que os módulos de Vendas e 

Marketing nos ERP assumem um papel de grande importancia, `as vezes até 



47 
 

 

central, segundo Oliveira (2004). Isso porque muitos módulos dependem de 

informações vindas do módulo de vendas para operar melhor.  

 

b) Gestão do relacionamento com o cliente 

 

Uma das estratégias de negócio das empresas é o foco nos clientes, 

baseada no entendimento e antecipação das suas necessidades.  O objetivo do 

CRM - Costumer Relationship Management-, ou de um sistema de Gestão do 

Relacionamento com o Cliente, usa dados colhidos de outros departamentos da 

empresa, notadamente dos de Vendas e Marketing, para manter um 

relacionamento (MARENESI, 2011). 

A origem dos módulos CRM, segundo Oliveira (2004), são os pacotes 

de software de automação de força de vendas. As principais funções dos 

módulos CRM são guiar os representantes de vendas em todos os passos do 

processo de venda, desde o contato com clientes em potencial até o 

acompanhamento do cliente após uma venda. 

 

 

 

 

c) Gestão de materiais e da produção  

 

Essa área da gestão de empresas há muito já faz uso de sistemas de 

informação para exercer suas funções.  

Os ERP integram esses processos, ao acoplá-los a partir de seus 

dados, com os demais processos dos outros departamentos da empresa 

(ALBERTÃO, 2005). Dessa maneira, outros setores da empresa poderão 

cumprir suas funções baseados em dados extraídos da produção e dos 

materiais utilizados. O setor de contabilidade, por exemplo, pode com mais 

precisão, aferir os custos de matérias primas e dos bens produzidos, o que 
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permite ao setor de vendas, por sua vez, gerir cotações mais precisas para os 

clientes em potencial. 

 

d) Contabilidade e financeiro 

 

Os setores financeiro e de contabilidade das empresas são 

responsáveis pela administração dos recursos monetários. Assim, tais setores 

estão presentes no pagamento de fornecedores e funcionários até o pagamento 

de eventuais reembolsos a clientes. Desempenham papel importante também 

análise de possíveis investimentos e gastos, autorizando ou não a concretização 

de orçamentos (OLIVEIRA, 2004). 

Segundo Oliveira (OLIVEIRA, 2004), os sistemas de informação 

destinados a equipar esses setores, tendem a auxiliar a contabilidade a elaborar 

o balanço da empresa, controlar ativos e passivos, controlar o inventário, 

controlar contas a pagar e receber, além da folha de pagamentos e ordens de 

compra. 

Com a integração oferecida pelos ERP, todas essas funções podem 

ser executadas de forma mais ágil, isto devido dados de outros setores e 

módulos poderem ser processados automaticamente, simplificando passos que 

compõem essas tarefas. Além disso, funções de caráter administrativo, como 

planejar o orçamento, gerir o caixa e planejar os investimentos da empresa, 

podem ser executadas com mais precisão por possuírem informações de todos 

os demais departamentos da empresa. 

 

 

e) Recursos humanos 

 

Segundo Marenesi (MARENESI, 2011), o setor de Recursos 

Humanos é responsável pela gestão de todos os aspectos referentes aos 

funcionários da empresa. Como nos demais setores, é possível classificar as 

tarefas em operacionais e administrativas. 
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As operacionais compreendem: 

 Gestão e armazenamento de informações de funcionários; 

 Alocação de funcionários; 

 Gestão de informações de desempenho de cada funcionário; 

 Relatórios para ´órgãos governamentais que regulam as 

atividades trabalhistas; 

 Informações da folha de pagamentos. 

Já as administrativas compreendem a análise e o planejamento de 

cargos, a gestão de informações de recrutamento e o treinamento e 

desenvolvimento profissional. 

Segundo Albertão (ALBERTÃO, 2005), como nos demais módulos de 

um ERP, a vantagem do modulo de Recursos Humanos é permitir a integração 

desse departamento com os demais. Para gerenciar a folha de pagamentos, por 

exemplo, os funcionários desse setor se beneficiam e se tornam mais eficazes 

pela integração com o departamento de contabilidade. A alocação de 

funcionários, por sua vez, pode ter como base as informações dos módulos de 

produção para alocar a mão-de-obra. 

Do ponto de vista administrativo, o modulo de Recursos Humanos 

torna as decisões dos gestores em relação à mão-de-obra mais bem 

fundamentadas e eficientes.  

 

f) Gestão da cadeia de suprimentos 

 

A gestão da cadeia de suprimentos de uma empresa é fundamental 

para o planejamento de sua produção. Os antigos MRPII e os primeiros ERP 

possuíam funções de planejamento de produção limitados Já os sistemas de 

SCM (Supply Chain Management) trabalham com algoritmos que não 

necessitam desses ajustes e, possibilita um planejamento em tempo real 

(OLIVEIRA, 2004). 
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A integração dos ERP com os SCM ou mesmo os ERP, que incluem 

módulos de SCM, possibilitam, que o planejamento da produção reaja 

rapidamente a mudanças de fornecimento e demanda. 

Segundo Marenesi (MARENESI, 2011) investimentos na gestão da 

cadeia de suprimentos podem trazer vários benefícios, dentre eles: maiores 

lucros, aumento de produtividade, economias em custos operacionais, 

diminuição de estoques e redução do período de tempo entre a entrada e a 

conclusão de pedidos. 

 

g) Comércio eletrônico 

 

O comércio eletrônico é uma das atividades que mais evoluiu com a 

expansão da internet. Ao que tudo indica, o comércio eletrônico ameaça o papel 

de intermediários e atravessadores, facilitando o comércio e melhorando os 

preços para os consumidores. 

Sistemas de Comércio Eletrônico surgiram separadamente dos 

sistemas de gestão empresarial, servindo como uma maneira das empresas 

conseguirem vender seus produtos pela internet, seja para outras empresas 

(B2B, ou Business to Business) ou para os consumidores (B2C, Business to 

Consumers), excluindo atravessadores e agilizando os processos. Além disso, 

diminuem os custos operacionais e favorecem a comunicação entre todas as 

pontas da negociação (OLIVEIRA, 2004). 

No entanto, conforme a modalidade do comércio eletrônico foi 

crescendo, a dificuldade de gerenciar dados de clientes, catálogos e pedidos 

também cresceram (OLIVEIRA, 2004), os ERPs trouxeram a possibilidade de 

integração e o consequente aumento de eficiência. Com eles as empresas 

administram melhor a cadeia de fornecedores e atendem melhor seus 

consumidores finais. 
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h) Business Intelligence 

 

A principal meta dos ERP é, sem dúvida, integrar o melhor possível 

áreas e funcionários de uma empresa em prol de seu funcionamento mais 

eficiente. Empresas de porte razoável, geram muitos dados e precisa mantê-los 

de forma eficiente e, para isso, nem sempre basta que haja apenas a integração. 

A integração, em geral, permite que departamentos e gestores 

realizem suas funções mais rapidamente por terem acesso a dados de outras 

´areas. Porém, para gestores de mais alto escalão, que necessitam projetar 

políticas e planejar a atuação da empresa a longo prazo, necessário é analisar 

todos os dados disponíveis. 

Alguns afirmam que muitas das empresas grandes, que investem em 

tecnologia da informação, são ricas em dados, mas pobres em informação 

(MARENESI, 2011). Isso quer dizer que ainda lhes falta ferramentas analíticas 

para os dados que possuem. 

Os módulos de BI (Business Intelligence) são desenvolvidos com 

vistas a essa necessidade de análise, se apoiam em informações e análises de 

negócios no contexto de processos chave para subsidiar a decisões e ações 

com vistas a um desempenho melhor (MARENESI, 2011). 

Dessa forma, os módulos de BI captam dados dos diversos setores e 

os resumem em indicadores objetivos que apoiam gestores em decisões e 

ações críticas para a empresa. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

 

Observou-se neste trabalho a enorme importância que a Tecnologia 

da Informação proporciona para as organizações.  As redes de computadores, a 

multimídia interativa e o comércio via rede global, estão provocando 

transformações econômicas e sociais de maior impacto que todas as outras que 

já aconteceram no passado da humanidade. 

As empresas devem incorporar o novo paradigma utilizando a 

tecnologia da informação para recriar a corporação, de uma forma aberta e 

interconectada, fortalecida quanto à disseminação de conhecimentos, 

capacidade de tomar decisões, orientada para negócios e estruturada para 

trabalho em equipe e em parceria. 

A Tecnologia da Informação, em sua evolução acelerada, provoca e 

sustenta mudanças na organização tradicional. Tudo acontece muito mais rápido 

externa e internamente, obrigando a se horizontalizar as ações dentro e fora da 

organização, para a empresa continuar sendo competitiva. 

Neste contexto da informatização exige cada vez mais que os 

profissionais, e em particular os executivos, saibam como interpretar 

adequadamente o potencial e os recursos da tecnologia da informação 

capitalizando-os para sua própria capacitação e para a competitividade de sua 

empresa. 

A vantagem competitiva começa a mudar em favor das organizações 

que mobilizam esforços para oferecer novidades em seus produtos, processos e 

formas de gestão.  A inovação tem influenciado fortemente as empresas em 

direção ao alcance de resultados positivos nos negócios. 

Desta forma, cada empresa, em função das peculiaridades do seu 

ambiente geral, competitivo e interno, deve desenvolver um sistema de gestão 
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da informação adequado com a sua realidade. Empresas inovadoras possuem, 

em geral, estratégia bem definida, cultura que estimula a manifestação criativa. 

No mundo globalizado a inovação é reconhecida como fator chave 

para sobrevivência   das organizações. A percepção de que é necessário inovar 

é tida como um fato incontestável nas organizações em seus mais diversos 

níveis. A inovação tecnológica é fundamental para o sucesso de qualquer 

empresa. 

Desta forma, a Tecnologia da Informação é um importante instrumento 

para garantir o futuro de uma empresa, razão pela qual muitas organizações têm 

implantado em suas estruturas processos de Gestão da Informação.   

Pode-se concluir que, a Tecnologia da Informação possibilita agilidade 

e segurança nos processos da organização, fornecendo informações abalizadas 

e ordenadas para a tomada de decisão por parte dos gestores e permitindo 

interação com todos os setores da empresa. 

Para trabalhos futuros será analisado a implantação da Tecnologia da 

Informação não mais no setor privado, mas no setor público e quais as 

melhorias percebidas em termos de serviços prestados aos cidadãos. 
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