
1 
 

 

LUCIANA DA SILVA FREITAS 

 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE FORÇA DE VENDAS EM UMA INDÚSTRIADE 

VASSOURAS NA CIDADE DE VOLTA REDONDA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Administração da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Bacharel em 

Administração. 

 

 

 

Orientador: Prof. D.Sc.LUCIO P. ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

2016 



2 
 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À MINHA MÃE                                                                                               

Lydia Ferreira da Silva Freitas 

Por sempre me apoiar 

 

AO MEU PAI                                                                                                     

Genuino Valentin de Freitas 

Pelo constante incentivo 

 

AOS MEUS IRMÃOS                                                                                    

André e Lucas da Silva Freitas 

Sem eles não sou nada 

 

AO MEU ESPOSO                                                                                                     

Willian Louback 

 Por estar sempre ao meu lado 

 

AO MEU FILHO                                                                                                  

Arthur Louback 

Pela compreensão 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Deus, por ter permitido que alcançasse mais essa vitória em 

minha vida. 

Ao meu orientador, professor Lúcio pela dedicação na elaboração deste trabalho. 

Agradeço a todos os professores desta universidade pelo empenho, e por  sempre dar o 

melhor para nos ensinar. 

Aos meus pais, que sempre estiveram do meu lado, me incentivando em todos os 

momentos. 

Aos meus irmãos pelo apoio que me deram, e por terem me dado forças nos momentos 

difíceis. 

Agradeço meu esposo e meu filho, que nos momentos de minha ausência dedicados ао 

estudo superior. 

Obrigada! Primos е tias pelas orações e incentivos. 

Obrigada a todos os meus amigos da UFF que tornaram essa caminhada mais leve, em 

especial minhas amigas queridas Aryane, Michelle, Adriana e Mirna que foram 

essenciais nessa jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. ” 

Filipenses 4:13 



6 
 

RESUMO 

 

 

A tecnologia da informação tem revolucionado a maneira de gerenciar uma 

organização, e cada vez mais tem sido utilizada para a obtenção de vantagem 

competitiva. O trabalho desenvolvido é um estudo de caso realizado em uma 

microempresa fabricante de vassouras e rodos na cidade de Volta Redonda no Estado do 

Rio de Janeiro, seu objetivo foi identificar as vantagens que a implantação de um sistema 

de força de vendas trouxe para a empresa como um todo, e mensurar alguns indicadores 

de desempenho produzidos a posteriori desta implantação. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Information technology has revolutionized the way to manage an organization, 

and has increasingly been used to obtain competitive advantage. The work is a case study 

in a microenterprise manufacturer of brooms and mops in the city of Volta Redonda in 

the state of Rio de Janeiro, his goal was to identify the advantages that the 

implementation of a sales force system brought to the company as a whole, and measure 

certain performance indicators produced this post implantation. 

  

  

Keywords: Microenterprise, Information System, Management, Sales Force. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização o mundo vem renovando suas tecnologias cada vez mais 

rápido, assim, as empresas estão sempre buscando melhorar o seu desempenho, como 

também a qualidade do seu produto e dos processos, visando aumentar sua vantagem 

competitiva, podendo atingir maiores lucros e obter resultado positivos.  

O crescimento dos negócios empresariais, nos últimos anos, tem levado as 

empresas a se transformarem de maneira rápida e decisiva. A relação entre a tecnologia 

da informação e toda essa transformação engloba o surgimento, a evolução e a aplicação 

prática dessas novas ferramentas, visando atender às necessidades criadas no novo 

ambiente empresarial, que se apresenta em constante estado de evolução e transformação. 

Neste âmbito, empresas de vários setores têm considerado imprescindível a realização de 

significativos investimentos em Tecnologia da Informação, passando a ter seus produtos, 

serviços e negócios apoiados por este tipo de tecnologia. 

Diante dessa grande mudança na forma de se gerir uma empresa, as mesmas 

precisam utilizar dessa tecnologia para agregar valor ao serviço oferecido aos seus 

clientes. Porém o que se observa é que grande parte dos pequenos e médios empresários 

desconhecem os recursos tecnológicos disponíveis no mercado, e utilizam antigas e 

ultrapassadas tecnologias que na maioria das vezes não atendem a todas as suas 

necessidades. A informação tem um papel fundamental para o desenvolvimento de 

qualquer organização. Tal informação é importante para que ela se mantenha no mercado 

em meio a tantas disputas, como preço, qualidade, entre outras. É imprescindível que as 

informações sejam confiáveis, completas e apresentadas no menor tempo possível e de 

maneira objetiva. Muitas empresas não armazenam suas informações de forma 

organizada, o que retarda os processos. O sistema de informação é responsável por 

armazenar e organizar essas informações, para que possam ser úteis e agilizem todos os 

processos da empresa. 

 A empresa analisada nesta pesquisa encontrou em um sistema de força de vendas, 

a melhor forma de otimizar o tempo dos vendedores e melhor atender seus clientes. Desta 

forma a presente pesquisa tem por objetivo apontar os benefícios da implantação de um 

sistema de força de vendas, mostrando como a empresa melhorou sua produtividade, 

obteve menores custos e maiores lucros, a satisfação interna e melhor imagem externa. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

 

 

A presente pesquisa visa analisar como uma ferramenta de informação pode trazer 

grandes benefícios para uma microempresa. As organizações que não se valem de tais 

ferramentas, podem cometer erros que conduzem a empresa a um posicionamento 

estratégico indesejável. Em função da grande concorrência presente no mercado, as 

organizações que desejam se manter de pé, precisam estar sempre atentas às necessidades 

dos clientes internos e externos. Partindo desse contexto, apresenta-se como problema de 

pesquisa a seguinte questão:  

 

Que vantagens a implantação do sistema de força de vendas trouxe para a empresa 

Vassouras Cidade do Aço Comércio e Indústria Ltda.? 

 

 

 

2.1 Objetivos 

 

 

2.1.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar como a implantação de um sistema de força de vendas pode trazer 

vantagens para uma microempresa fabricante de vassouras. 

 

 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 

 Analisar o impacto da implantação do sistema de força de vendas 

no faturamento da empresa da empresa. 

 

 Analisar como a implantação do sistema impactou no aumento do 

número de clientes atendidos diariamente pela empresa. 

 

 

 

2.2 Justificativa 

 

 

Grande tem sido o avanço da tecnologia da informação, com sistemas cada vez 

mais sofisticados, buscando sempre uma rápida transformação de dados em informação, e 

as empresas cada dia mais, têm usufruído desses benefícios em busca de vantagem 

competitiva, para que dessa forma, possa diminuir custos e maximizar lucros, 

satisfazendo assim, seus clientes internos e externos. Este estudo mostrará como a 

tecnologia da informação têm auxiliado as empresas, com a recepção dos dados e até os 

relatórios finais, apresentando aos gestores informações de qualidade, ajudando-os a 

tomar decisões acertadas. Para Rainer (2011) as tentativas organizacionais de prestar um 

serviço impecável podem fazer a diferença entre conquistar e manter clientes e os perder 
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para os concorrentes. Muitas ferramentas de Tecnologia da Informação foram projetados 

para manter os clientes satisfeitos. 

A grande maioria das microempresas não trabalha com sistemas de informação, 

pois acham que seu custo não é compatível, e que esse sistema é funcional apenas para as 

grandes empresas, e muitas das vezes os proprietários não tem noção de como esses 

sistemas nos dias de hoje, são acessíveis e muito úteis às microempresas. Esse estudo 

mostrará como o uso de uma tecnologia da informação, através de um sistema de força de 

vendas, pode trazer vantagens para uma microempresa. 

 

 

 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

3.1 Informação 

 

 

A informação é um conjunto de dados organizados que fazem referência a 

um acontecimento, um fato ou um fenômeno, que no seu contexto tem um determinado 

significado, cujo fim é reduzir a incerteza ou incrementar o conhecimento sobre algo. 

Para S796e (2012) democratizar a informação não pode envolver unicamente programas 

para facilitar e aumentar o acesso e a disponibilidade à informação. É necessário que o 

indivíduo tenha condições de elaborar o insumo recebido, transformando-o em 

conhecimento esclarecedor e libertador em benefício próprio e da sociedade em que vive. 

Segundo Cortes (2008) quando os dados passam por algum tipo de relacionamento, 

avaliação, interpretação ou organização, tem-se a geração de informação. (Figura 1). A 

partir do momento que os dados são transformados em informações, decisões podem ser 

tomadas. É necessário ressaltar, entretanto, que a qualidade dessas decisões dependerá da 

quantidade e qualidade dos dados disponíveis e do relacionamento efetuado. Ao analisar 

diferentes tipos de sistema de informação, verifica-se, em muitos casos, eles atuam até 

esse nível, transformando dados em informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Esquema básico de funcionamento de um sistema de processamento de dados 

Fonte: Côrtes, 2008 

 

 

Entrada 

Dados 

Processamento 

Classificar 

Filtrar 

Organizar 

Saída 

Informações 

 

http://queconceito.com.br/acontecimento


13 
 

Rezende (2011) relata que a informação é todo o dado trabalhado ou tratado. Pode 

ser entendida como um dado com valor significativo atribuído ou agregado a ele e com 

um sentido natural e lógico para quem usa a informação. Pode ser definida como algo 

útil. Como exemplos podem ser citados: nome do cliente; cor do automóvel; número de 

equipamentos; data de nascimento; valor do saldo bancário. Observa-se que sempre uma 

informação requer mais de uma palavra. Quando a informação é trabalhada por pessoas e 

pelos recursos computacionais, possibilitando a geração de cenários, simulações e 

oportunidades, pode ser chamada de conhecimento. 

As informações para serem úteis para as decisões devem conter as seguintes 

características ou premissas: possuem conteúdo único; exigem mais de duas palavras; 

sem generalizações, ou seja, cada informação é expressa no seu detalhe, é específica, 

exclusiva, determinada; não são abstratas, ou seja, de compreensão difícil, obscura, vaga, 

irreal ou imaginária; não pode ser formalizada por meio de um verbo no seu início, 

principalmente no tempo infinitivo; e, ainda, são diferentes de documentos, programas, 

arquivos ou correlatos, tais informações referem-se onde os dados ou informações podem 

ser armazenados, ou seja, eles podem conter dados e informações. Para Melo (1998) a 

informação de entrada no sistema de informação tem características muito peculiares 

diante do que ocorre com as matérias-primas de entrada de um sistema de produção: ela 

não é consumida, em razão de ela ter uma natureza lógica. Ela incorpora uma saída, mas 

continua disponível como no momento em que foi recebida. E ainda, a mesma 

informação poderá servir como entrada de outro processamento ou até mesmo como 

entrada de um sistema de informação de outra empresa. 

O objetivo da informação está em auxiliar a empresa para que a mesma possa 

alcançar seus objetivos através do uso eficiente dos recursos disponíveis, dessa forma a 

qualificação da informação ajuda a reduzir a incerteza no momento da tomada de decisão 

pelo administrador, não deixando de considerar que é também de vital importância a 

oportunidade e a prioridade. Considerando também a questão da qualidade das 

informações, que sofre influências, como: 

 Boatos e fofocas; 

 “Rádio-Corredor” que pode ter a situação de fofocas, bem como de verdades não 

ditas; 

 Situações desequilibradas de fatos versos suposições; 

 Informações em "estado bruto" (dados) versus informações "lapidadas"; 

 Informações Hardware versus Software. 

 

 

 

3.2 Sistema 

 

 

 

Um sistema é um conjunto de elementos interconectados, de modo a formar um 

todo organizado. Rezende (2011) afirma que são diversos os conceitos de sistema.  

Destacam-se os seguintes: conjuntos de partes que interagem entre si, integrando-se para 

atingir um objetivo ou resultado; em informática, é o conjunto de software, hardware e 

recursos humanos; componentes da tecnologia da informação e seus recursos integrados; 

empresa ou organização e seus vários subsistemas. Nas organizações privadas, o enfoque 

dos sistemas está no negócio empresarial, e nas organizações públicas, nas atividades 

principais. Em ambos os tipos de organizações, os sistemas objetivam auxiliar os 

respectivos processos decisórios. Para Melo (1998) sistema é um conjunto de elementos, 

ou de componentes que mantêm relações entre si. Componentes e relações formam as 
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características específicas de um sistema, pois ao conjunto das relações, para um 

determinado conjunto de componentes, estão associadas as ideias de ação ou dinâmica de 

resultado. Os conceitos de sistema, estrutura, funções e objetivos levam em conta o 

sistema de forma estática, sem se tratar da questão quanto ao seu funcionamento. Sistema 

é sistema mesmo não funcionando, do ponto de vista estático. Do ponto de vista 

dinâmico, a questão é diferente: um sistema estará em pleno funcionamento somente 

quando suas funções forem ativadas. O sistema estará em processamento e passará a ser 

observado na sua forma dinâmica. Dinamicamente, um sistema pode alcançar os 

resultados previstos (objetivos) sem apresentar movimento. 

As empresas precisam de sistemas que apoiem os processos de cada uma das 

principais funções de negócios, como: sistema de vendas, marketing, produção, finanças 

entre outros. Sistemas funcionais que operavam de forma independente uns dos outros 

estão se tornando coisa do passado, já que não conseguiam compartilhar facilmente 

informações que dessem suporte aos processos de negócios. Uma empresa tem sistemas 

para apoio à tomada de decisão e às atividades de diferentes níveis da organização. Cada 

um dos principais grupos de gerência descritos anteriormente utiliza um tipo diferente de 

sistema para distribuir a informação necessária à gestão da empresa, para Laudon e 

Laudon (2010) esses sistemas podem ser classificados como: sistemas de processamento 

de transações, que é um sistema computadorizado que realiza e registra as transações 

rotineiras necessárias ao funcionamento organizacional, tais como o registro de pedidos 

de vendas, sistemas de reserva de hotel, folha de pagamento, manutenção do registro de 

funcionários e expedição; Sistema de informações gerenciais que proporcionam relatórios 

sobre o desempenho corrente da organização e atendem aos gerentes interessados em 

resultados semanais, mensais e anuais, embora alguns deles permitam detalhar os dados 

em base diária ou horária, cujo procedimento de obtenção é predefinido; Sistema de 

apoio à decisão que ajudam os gerentes a tomar  decisões não usuais, eles focam 

problemas únicos e que se alteram com rapidez, para os quais não existe um 

procedimento de resolução totalmente predefinido; e o Sistema de apoio ao executivo que 

abordam decisões não rotineiras que exigem bom senso e capacidade de avaliação e 

percepção, uma vez que não existe um procedimento previamente estabelecido para se 

chegara uma solução. 

 

 

 

 

3.3 Sistema de Informação 

 

 

Segundo Laudon e Laudon (2010) um sistema de informação se define 

tecnicamente como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou 

recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a 

tomada de decisões. Além de dar apoio à tomada de decisões, à coordenação e ao 

controle, esses sistemas também auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar 

problema, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos. Já Rosini (2007) defini 

sistema de informação como componentes relacionados entre si atuando conjuntamente 

para coletar, processar, e prover informações aos sistemas e/ou processos de decisão, 

coordenando, controlando, analisando e visualizando processos internos às organizações. 

Os sistemas de informação contêm informações sobre pessoas, locais, e itens 

significativos para a organização ou para o ambiente que a cerca. No caso, informação 

quer dizer dados apresentados em uma forma significativa e útil para os seres humanos. 
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Já Rezende (2011) afirma que sistema de informação é todo sistema usando ou não 

recursos de tecnologia da informação, que manipula dados e gera informações. Quando 

utilizam os recursos da tecnologia da informação, podem ser entendidos como um grupo 

de telas e de relatórios, habitualmente gerados pela tecnologia da informação da 

organização e seus recursos. O foco dos sistemas de informação está direcionado 

principalmente ao negócio empresarial nas organizações privadas e às atividades 

principais as organizações públicas. Para Turban (2005) são divididos em três conceitos: 

O primeiro deles: Itens de dados, referem-se a uma descrição elementar de coisas, 

eventos, atividades e transações que são registradas, classificadas e armazenadas, mas 

não são organizadas para carregar qualquer significado específico. Os itens de dados 

podem ser numéricos, alfanuméricos, valores, sons ou imagens. A nota de um aluno de 

uma turma é um item de dados, assim como o número de horas que um funcionário 

trabalhou em certa semana. Um banco de dados consiste em itens de dados armazenados, 

organizados para recuperação.  

O segundo conceito é Informação: são dados que foram organizados de modo que 

tenham significado e valor para o recebedor. Por exemplo, uma média de notas são dados, 

mas o nome de um aluno acoplado à sua média é informação. O recebedor interpreta o 

significado e chega a conclusões e implicações a partir dos dados.  

Finalmente, o terceiro conceito é conhecimento, que consiste em dados e/ou 

informação que foram organizados e processados para carregar conhecimento, 

experiência aprendizado acumulado e especialidade conforme se aplicam a um problema 

ou atividade atual. Os dados que são processados para extrair implicações críticas e 

refletir experiências e especialidades passadas oferecem ao recebedor o conhecimento 

organizacional, que possui um valor potencial muito alto. 

Para Melo (1998) sistema de informação é todo e qualquer sistema que tem 

informações como entrada visando gerar informações de saída. A expectativa de se obter 

tais informações, para satisfazer determinadas necessidades, corresponde ao objetivo 

geral dos sistemas de informação.  

 

 

3.4 Sistema de Informação Gerencial 

 

 

Geralmente não é possível avaliar quantitativamente, os benefícios que um SIG 

pode trazer para uma organização que o utiliza, entretanto é possível listar alguns 

benefícios causados após sua implantação. O SIG ajuda os gestores a tomarem decisões 

de forma acertada, e ajuda a todos os usuários a trabalharem mais satisfeitos e de forma 

mais eficiente. O sistema de informação gerencial é de grande importância para a 

sobrevivência da empresa, pois, permite gerar informações seguras, em tempo real 

trazendo com isso benefícios, em tempo, dinheiro e qualidade de serviços realizados. 

Os sistemas de informação gerenciais (SIG) segundo Rezende (2011) são também 

chamados de sistemas de apoio à gestão organizacional ou sistemas gerenciais.  

Um Sistema de Informação Gerencial auxilia na comunicação entre todas as áreas 

da empresa. Ele fornece informações suficientes e precisas no tempo certo para que os 

gestores possam tomar a melhor decisão da melhor maneira possível. 

Oliveira (2007) divide sistemas de informação como: Sistemas, Informação e 

Gerência, então os sistemas apresentam alguns componentes, a saber:   
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 Objetivos, que se referem tanto aos objetivos dos usuários, quanto aos do próprio 

sistema, por ser o objetivo a própria razão da existência do sistema; 

  As entradas do sistema, ou seja, as forças que fornecem ao sistema o material, a 

energia e a informação (que é item básico neste trabalho); 

 O processo de transformação do sistema, ou seja, é o que transforma a entrada 

(insumo) em resultado (saída); 

  As saídas do sistema, que nada mais é do que o resultado do processo de 

transformação; 

 Os controles e as avaliações do sistema, onde verifica se as saídas estão coerentes 

com os objetivos estabelecidos; 

 A retroalimentação, que pode ser considerado como a reintrodução de uma saída 

sob a forma de informação, é o feedback do sistema; 

 

 Inicialmente Oliveira (2007, p.22) distingue dado de informação, onde: “dado é 

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

compreensão de determinado fato ou situação, e informação é o dado trabalhado que 

permite ao executivo tomar decisões”. 

O que torna os SIG tão essenciais nos dias de hoje? Por que as empresas estão 

investindo tanto em tecnologia e Sistemas de informação gerenciais? Para Laudon e 

Laudon (2010) a intenção é atingir seis importantes objetivos organizacionais: Excelência 

operacional -  é utilizar os sistemas de informação para melhorar a eficiência de suas 

operações a fim de conseguir mais lucratividade e para atingir altos níveis de eficiência e 

produtividade nas operações, especialmente quando combinadas com mudanças no 

comportamento da administração e nas práticas de negócio; Novos produtos, serviços e 

modelo de negócio - que significa utilizar a tecnologia do SIG para criar novos produtos e 

serviços, assim como modelos de negócio inteiramente novos; Relacionamento mais 

estreito com clientes e fornecedores - quando uma empresa conhece de verdade seus 

clientes e os atende bem, do jeito que eles querem ser atendidos, a reação típica deles é 

voltar e comprar mais. Isso aumenta as receitas e os lucros. O mesmo se aplica aos 

fornecedores: quanto mais os fornecedores de uma empresa estiverem envolvidos com 

ela, mais poderão lhe fornecer insumos vitais. Isso reduzirá os custos; Melhor tomada de 

decisão – muitos administradores trabalham às cegas, sem nunca poder contar com a 

informação certa na hora certa para tomar uma decisão abalizada. Também há aqueles 

que se apoiam em previsões, palpites ou na sorte. Nos últimos anos os SIG têm permitido 

que, ao tomar uma decisão, os administradores façam uso de dados em tempo real, 

oriundos do próprio mercado; Vantagem Competitiva - uma empresa que consegue obter 

produtos superiores e responder seus clientes e fornecedores em tempo real, aumentará as 

vendas e os lucros até um nível que os concorrentes não conseguiram igualar; 

Sobrevivência – investir em tecnologia da informação, e oferecer produtos e serviços de 

qualidade se tornou imprescindível para sobreviver no mercado atual.  

 

 

 

 

3.5 Implantação de Sistemas 

 

 

Entende-se por implantação de sistemas, segundo Cortês (2008), como o conjunto 

de tarefas envolvidas desde a verificação da infraestrutura disponível até sua eventual 

adequação, passando pela instalação dos programas e incluindo o treinamento dos 

usuários. Dessa forma, essa implantação vai além da simples instalação de softwares 
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convencionais, tendo em vista seu impacto em processos específicos desenvolvidos pela 

organização. Ele ainda divide a implantação em sete etapas descritas a seguir: 

 Escolha do sistema: Essa é uma ampla questão que requer o conhecimento do 

perfil do sistema em análise, das características das empresas usuárias, dos 

processos abrangidos, da integração com outras empresas e sistemas, reputação e 

perspectivas de crescimento do fornecedor ou desenvolvedor. Além disso, devem 

ser analisadas questões técnicas relacionadas às plataformas e aos bancos de 

dados utilizados, infraestrutura de rede e comunicação necessárias, capacidade de 

processamento (se é adequada às necessidades da empresa) e estado da arte da 

tecnologia utilizada. Questões operacionais também devem ser consideradas com 

igual importância, verificando a facilidade de utilização do sistema prospectado, 

possibilidades de parametrização, treinamento e suporte, além de política de 

manutenção (fundamental para o período pós-implantação). 

 Adequação e necessidade de revisão dos processos: sistemas geralmente são 

desenvolvidos tendo em vista o atendimento de processos. É preciso considerar o 

nível de adequação do sistema que será implantado em relação aos processos em 

uso na organização. Havendo disparidade entre eles, será necessário rever e 

adequar os processos, o que requer atenção especial no planejamento do projeto 

de implantação. 

 Adequação da infraestrutura disponível: uma das questões inerentes aos 

sistemas é a velocidade do processamento, especialmente importante para os 

processos operacionais. Isso poderá exigir uma atualização da infraestrutura 

disponível, envolvendo rede, servidores de rede e de banco de dados, além das 

estações de trabalho. Deve-se verificar essa necessidade, incluindo-a nas 

atividades do projeto. É importante considerar que, dependendo da política de 

implantação, o sistema poderá ser introduzido apenas parcialmente em alguns 

departamentos ou poderá contemplar somente alguns processos. 

 Estratégia de implantação: usualmente, existem duas estratégias de implantação 

de sistemas integrados: faseada e big bang. Na primeira delas, a implantação é 

feita em fases diversas, abrangendo departamentos ou processos específicos. Ao 

longo do tempo, e seguindo um cronograma preestabelecido, os sistemas legados 

vão sendo substituídos pelos módulos do sistema novo. Com isso, o desembolso 

com o licenciamento de módulos adicionais, adaptação ou upgrade da 

infraestrutura e treinamento será diluído por um período que pode variar de alguns 

meses a alguns anos. Em contraposição a esse modelo, a estratégia big bang parte 

do princípio de que todo sistema novo deverá entrar em operação 

simultaneamente. Isso requer que toda a estrutura esteja preparada e todos os 

funcionários adequadamente treinados. É claro que essa estratégia implica um 

investimento mais intensivo, concentrado em um período de tempo muito menor. 

 Treinamento dos usuários: existem duas estratégias básicas de treinamento, na 

primeira delas alguns funcionários recebem um treinamento completo e 

funcionam como disseminadores para os demais colegas. A segunda estratégia 

envolve o treinamento de todos os funcionários, eventualmente com diferentes 

graus de intensidade ou exigência. De qualquer forma, é necessário considerar 

que, mesmo após o encerramento oficial do projeto de implantação, o treinamento 

ainda será necessário. 

 Implantação de sistema de suporte aos usuários: é necessário analisar a 

capacidade do fornecedor do sistema em oferecer suporte adequado às 

solicitações e dúvidas dos usuários. Caso essa capacidade seja restrita ou o 

atendimento represente um gasto excessivo (pois poderá ser cobrado), uma 

alternativa interna poderá ser considerada, com a contratação (ou treinamento) de 
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uma equipe específica para isso. Nessa situação, a constituição de uma equipe 

própria deverá ser considerada no planejamento das tarefas do projeto. 

 Política de manutenção e utilização (pós-implantação): é preciso refletir sobre 

as políticas de manutenção e atualização após o encerramento oficial do projeto. 

Mesmo sendo uma situação que, em princípio, não deva preocupar o gestor do 

projeto de implantação, certamente recairá sobre a equipe responsável pela área 

de informação da empresa. Sendo assim, é importante indicar na documentação 

do projeto a necessidade de se estabelecer antecipadamente uma política eficaz, 

no que se refere à manutenção e atualização do sistema implantado. 

 

Embora esse checklist seja um pouco extenso, deve-se verificar outros itens (ou 

tarefas) que poderão ser incluídos no projeto, o que dependerá de necessidades 

específicas de cada organização. O correto dimensionamento das tarefas facilitará o 

planejamento financeiro, concorrendo positivamente para o sucesso do projeto. 

Planejamento e visão antecipada das necessidades são quesitos essenciais para uma boa 

implantação de sistemas. 

 

 

 

3.6 Vantagem Competitiva e Sistemas de Informação Estratégicos 

 

 

Por meio de sua estratégia competitiva, uma organização busca uma vantagem 

competitiva em determinado setor, ou seja, ela busca superar seus concorrentes em 

alguma área, como custo, qualidade ou velocidade. A vantagem competitiva ajuda uma 

empresa a controlar um mercado e a gerar lucros acima da média. 

 A vantagem competitiva ainda mais importante na economia digital do que na 

velha economia. Na maioria dos casos, a economia digital não mudou o negócio essencial 

das empresas. Ou seja, as tecnologias da informação simplesmente oferecem as 

ferramentas que podem aumentar o sucesso de uma organização através de suas fontes 

tradicionais de vantagem competitiva, como baixo custo, serviço excelente ao cliente e 

gerenciamento superior da cadeia de suprimentos. Os sistemas de Informação estratégicos 

proporcionam uma vantagem competitiva que ajuda a organização à implementar suas 

metas estratégicas e aumentar seu desempenho e produtividade. Qualquer sistema de 

informação que ajude uma organização a obter uma vantagem competitiva ou reduzir 

uma desvantagem competitiva é um sistema de informação estratégico. A estrutura mais 

conhecida para analisar a competitividade é o modelo das forças competitivas de Porter. 

As empresas usam o modelo de Porter para desenvolver estratégias que aumentem sua 

vantagem competitiva. O modelo de Porter identifica cinco grandes forças que podem 

ameaçar ou beneficiar a posição de uma empresa em determinado setor, conforme figura 

2. Como poderíamos esperar, a web mudou a natureza da concorrência e, de forma 

significativa, Porter conclui que o impacto geral da internet deve aumentar a 

concorrência. 
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Figura 2: As cinco forças de Porter 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

No desenvolvimento desse trabalho foi utilizada pesquisa exploratória, qualitativa, 

descritiva utilizando como abordagem o estudo de caso. O método da pesquisa 

exploratória, permite uma maior aproximação e familiaridade entre pesquisador e o tema 

pesquisado. O objetivo da pesquisa descritiva é descrever as características de uma 

população, fenômeno ou experiência.  

Quanto a abordagem a pesquisa é do tipo qualitativa. Para Teixeira (2012) nesse 

tipo de pesquisa o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e os dados, entre 

o contexto e a ação, usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, da compreensão 

dos fenômenos pela sua descrição e interpretação. 

Lakatos (2011) diz que o estudo de caso se refere ao levantamento com mais 

profundidade de determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos. 

Entretanto, é limitado, pois se restringe ao caso que estuda, ou seja, um único caso, não 

podendo ser generalizado. Este trabalho é um estudo de caso da empresa Vassouras 

Cidade do Aço Comércio e Indústria Ltda., por ter sido elaborado a partir dos dados de 

uma única empresa. Para Santos (2007) estudar um caso é selecionar um objetivo de 

pesquisa restrito, com o objetivo de aprofundar-lhe os aspectos característicos.  Já 

Martins (2008) diz que o sucesso de um estudo de caso, em muito, depende da 

perseverança, criatividade e raciocínio crítico do investigador para construir descrições, 

interpretações, enfim, explicações originais que possibilitem a extração cuidadosa de 

conclusões e recomendações.  
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4.2 Plano de coleta de dados 

 

Segundo Santos (2007) coletar dados é juntar as informações necessárias ao 

desenvolvimento dos raciocínios previstos nos objetivos. Na prática a coleta de dados 

consistirá em pôr em andamento os procedimentos planejados para os objetivos, 

lembrando que o principal resultado esperado de uma coleta de dados é a produção de 

conhecimentos para o pesquisador. Para levantar dados é necessário selecionar 

corretamente os instrumentos, para se obter um resultado preciso. (Oliveira, 2004). 

Para Severino (2007) os dados devem ser coletados e registrados com o necessário 

rigor e seguindo todos os procedimentos da pesquisa, devem ser trabalhados, mediante 

análise rigorosa. A coleta de informações da organização foi realizada principalmente 

através de observação pessoal, mas também foram realizados entrevistas e questionários 

com perguntas abertas. As entrevistas e questionários foram feitas com o proprietário e 

com alguns funcionários que utilizam o sistema. Para Severino (2007) a entrevista deve 

ser um diálogo descontraído, deixando o informante à vontade para expressar sem 

constrangimentos suas representações, e o questionário é um conjunto de questões, que se 

destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a 

conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo. 

Não há nenhuma limitação quanto a informações pesquisadas na empresa, já que o 

pesquisador tem plena liberdade de acesso a informações dentro da organização. As 

entrevistas foram efetuadas, não havendo qualquer constrangimento para responder as 

perguntas, devido à liberdade que o entrevistado possui para expressar suas opiniões. 

 

5. A EMPRESA 

 

Tudo começou quando dois irmãos, vindos do interior do Estado de Minas Gerais, 

vieram para a cidade de Volta Redonda em busca de oportunidades de emprego, porém os 

irmãos não foram bem-sucedidos nessa busca, foi quando surgiu a ideia de montar seu 

próprio negócio. Depois de muitas pesquisas, descobriram que uma fábrica de vassouras 

exigia um investimento inicial baixo, o que seria ideal para eles naquele momento de 

dificuldade. A empresa começou com apenas um vendedor externo, que visitava seus 

clientes e emitia pedidos em um talão comum, e esse mesmo vendedor era quem também 

fazia as entregas em seu próprio carro. Vinte anos após sua fundação, a Vassouras Cidade 

do Aço, além da fabricação de vassouras e rodos de vários modelos, também distribui 

uma grande linha de produtos de higiene e limpeza, chegando a um total de cerca de 200 

itens em sua lista de produtos. Hoje a indústria conta com cinco vendedores externos que 

atendem toda a região Sul Fluminense e parte de São Paulo e Minas Gerais, e dois 

motoristas que fazem as entregas em Kombis, que são de propriedade da empresa. Na 

parte administrativa trabalham três auxiliares de escritório e o proprietário, e na área da 

produção trabalham dez funcionários, divididos em várias funções como: vassoureiro, 

auxiliar de vassoureiro e auxiliar de produção. Com o passar dos anos e o aumento no 

número de vendedores, a empresa foi aperfeiçoando seu talão a fim de agilizar o processo 

de venda.  Com o constante crescimento das vendas, e variedade dos produtos oferecidos, 

a empresa passou a ter alguns problemas na sua gestão, como por exemplo: dificuldade 
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de controle dos vendedores (uma vez que são externos, a empresa tem dificuldade no 

controle de horários e visitas aos clientes), dificuldade no controle do seu estoque (os 

vendedores na rua não sabiam as quantidades de produtos em estoques, e muitas vezes 

vendiam produtos que já haviam acabado), o que causava transtorno para o cliente, que 

estava aguardando o entrega do produto, demora na entrega, pois a empresa precisava 

esperar até o dia seguinte para os vendedores levarem os pedidos até a empresa, só assim 

saberia o que foi vendido, para finalmente poder fabricar. Como os vendedores só vão à 

empresa pela manhã, todos os pedidos vendidos no dia só chegam ao escritório no dia 

seguinte, somente depois disso são digitados por três funcionárias que gastavam toda a 

manhã nesse difícil trabalho. Foi quando a empresa identificou que precisava mudar o 

processo de vendas. Depois de identificar a necessidade e fazer algumas pesquisas foi 

implantado um sistema de força de vendas chamado Ájili.  

 

 

6. ESTUDO DE CASO 

 

6.1 Processo de vendas 

 

6.1.1 Sistema utilizado anteriormente 

 

O sistema utilizado anteriormente pela empresa era o Sistcom (Sistema 

Comercial). Ele foi criado no ano de 1999, utilizando a plataforma DOS, fornecido pela 

empresa Microvale Tecnologia e Sistemas Ltda. da cidade de Barra do Piraí - RJ. 

Conforme o proprietário da organização estudada relatou, o sistema foi comprado em 

2002 porque a empresa não tinha mais condições de ter como apoio apenas papéis que 

além de serem perdidos facilmente não poderiam ser acessados a qualquer momento. 

Então, foi realizada uma pesquisa de preços dos sistemas existentes no mercado, naquele 

momento a empresa não teria condições de comprar um sistema feito com exclusividade, 

e escolheu o Sistcom por ser o que mais se adequava às suas necessidades e com um 

preço acessível. Com o passar do tempo, o mercado exigiu que ele fosse atualizado para 

que pudesse ser usado na plataforma Windows. Porém tal atualização nunca foi elaborada 

pela empresa fornecedora do sistema. Desde que foi criado, foram feitas apenas algumas 

modificações solicitadas pelo proprietário da indústria conforme as necessidades 

identificadas com o uso do sistema no dia a dia.  
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Figura 3: Tela inicial do Sistcom 

Fonte: Microvale Tecnologia e Sistemas, 2015 

 

 

Os vendedores entregavam os pedidos emitidos, ainda em talão (Figura 4), na 

empresa todos os dias pela manhã, as três auxiliares de escritório utilizavam toda a parte 

da manhã para digitar esses pedidos no Sistcom, e dessa forma o sistema baixava os 

produtos vendidos no estoque e gerava o financeiro da empresa.  

 

Figura 4: Primeiro modelo de talão 

Fonte: Vassouras Cidade do Aço, 2015 
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Com o passar do tempo grande eram as reclamações vindas da parte dos 

vendedores, que questionavam o fato de o talão acima não ser eficaz, por conta do seu 

tamanho pequeno, era necessário utilizar várias folhas para fazer apenas um pedido, 

devido ao grande número de itens vendidos pela empresa. Na tentativa de atender as 

reclamações e de melhorar a eficiência dos vendedores no processo de vendas, a empresa 

elaborou um novo talão de pedidos, nesse novo talão foram inseridos os itens mais 

vendidos pela empresa conforme figura 5. 

 

Figura 5: Segundo modelo de talão 

Fonte: Vassouras Cidade do Aço, 2015 

 

 

A princípio o talão parecia que resolveria parte dos problemas que os vendedores 

enfrentavam ao emitir pedidos, porém tal pedido era eficiente apenas para os clientes que 

compravam os principais produtos. O grande problema foi identificado no momento em 

que eram atendidos clientes que não compravam esses produtos, pois não sobravam 

muitas linhas para tal finalidade. Entretanto mesmo com as dificuldades apresentadas 

pelos vendedores esse talão foi utilizado por um bom tempo. 

Além dos problemas com o talão de pedidos, o Sistcom não apresentava um 

controle eficiente nem dos estoques e nem do financeiro de uma forma geral, muitas 

vezes gerando erros graves, como por exemplo, um produto era vendido para o cliente, 

mas a empresa não o tinha no estoque para a entrega, por esse motivo o proprietário 

muitas vezes optava por controles feitos em papel. 
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Figura 6: Tela lançamento de pedidos do Sistcom 

Fonte: Microvale Tecnologia e Sistemas, 2015 

 

 

 

Depois que todos os pedidos estavam digitados era necessário traçar a rota de 

entrega, trabalho que era feito pelo próprio proprietário, definida a rota, era emitido um 

romaneio, para que somente depois de todo esse trabalho, pudesse ser produzido tudo o 

que foi vendido e que seria entregue no dia seguinte. A empresa não trabalha com 

estoques de vassouras, pois não possui espaço necessário. Portanto, a produção é 

realizada conforme a venda. Por muitos anos o Sistcom atendeu de forma satisfatória a 

empresa, pois era um programa de plataforma simples, não sendo necessário longos 

treinamentos para sua utilização, o próprio dono da empresa foi quem recebeu o primeiro 

treinamento, e passou à única funcionária da empresa, na época da aquisição do sistema, 

e essa mesma funcionária treinou as demais que foram sendo contratadas com o passar do 

tempo. Os anos foram passando e com o crescimento da empresa, se tornou impossível 

continuar trabalhando com o Sistcom, pois o mercado já oferecia produtos inovadores na 

área de TI, tais produtos seriam muito mais eficientes para a empresa do que o que estava 

sendo utilizado. Para inserir um sistema de informação em uma organização é necessário 

identificar a necessidade de aumentar a velocidade em que as informações são geradas e 

distribuídas dentro de todas as áreas da organização. Através dos resultados dessa 

pesquisa foi possível comprovar essa afirmativa, pois todos os usuários do sistema 

apontaram a rapidez como a principal vantagem obtida com a implantação.  

 

6.1.2 Sistema utilizado atualmente 

 

Em 2013 a empresa contava com 5 vendedores externos e a quantidade de pedidos 

emitidos diariamente era grande. O trabalho de digitação desses pedidos no sistema 
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estava cada dia mais difícil, e a empresa já analisava a possibilidade de contratar mais um 

funcionário para essa tarefa, foi então que a empresa viu a necessidade de adquirir um 

sistema mais eficiente, que otimizasse o tempo dos vendedores, da produção, e de todos 

os funcionários de uma forma geral. Depois de alguns orçamentos realizados, chegou-se 

na empresa Mobart, que oferecia um produto que atendia a Indústria de Vassouras com 

um custo possível para uma microempresa. O sistema oferecido pela Mobart que mais se 

adequava à empresa era o Ájili. O Ájili é uma solução composta por um aplicativo de 

força de vendas, instalado nos tablets/smartphones dos vendedores, e um 

sistema gerencial que fornece todas as informações necessárias para que empresa analise, 

critique e melhore o desempenho da sua equipe comercial e, 

consequentemente, aumente seu faturamento.  

 

 

6.1.2.1 Benefícios 

 

 

1. O Ájili oferece uma grande quantidade de informações relativas à atuação da 

equipe de vendedores durante as vendas. Desde o deslocamento do vendedor até o 

motivo pelo qual uma venda não foi realizada. Com estas informações a empresa 

tem condições de determinar qual o motivo pelo qual sua equipe não tem gerado o 

resultado esperado e pode definir melhorias no processo que aumentam suas 

vendas e seu faturamento. 

 

 

 

Figura 7: Tela inicial do Ájili 

Fonte: Mobart, 2014 

 

 

2. O Ájili possui uma plataforma de fácil utilização, de modo que nenhum dos 

usuários apresentou dificuldade no aprendizado. Muito pelo contrário, a aceitação 

foi boa e não houve nem um tipo de resistência. Segundo Rosini (2007) A 
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implementação de ferramentas para gerenciar o conhecimento impõe mudanças de 

perfis profissionais nas empresas e novas maneiras de encarar o trabalho. 

3.  Muitas foram as melhorias para os vendedores foram muitas, além de não 

precisarem mais carregar um talão e preenchê-lo, também não precisam mais 

carregar amostras de vários produtos no carro, pois o Ájili traz fotos de todos os 

produtos vendidos pela empresa, podendo ser acessado facilmente a qualquer 

momento que o cliente desejar.  

4. O sistema conta com um excelente controle de estoque, não permitindo que sejam 

vendidos produtos que se encontram com estoque zerado, o que evitou muitos 

transtornos antes existentes na empresa. 

 Conforme Laurindo (2008) O usuário é diretamente afetado pelo sistema de informação 

no exercício de suas funções na maioria das áreas da empresa.  

 

 

 

Figura 8:Tela lançamento de pedidos Ájili 

Fonte:Mobart, 2014 

 

 

5. Para a empresa os benefícios também foram muitos, agora não é mais necessário 

aguardar a vinda dos vendedores para entregar seus pedidos, eles são enviados 

para a empresa imediatamente após o fechamento da venda, e logo pode ser 

produzido, processo esse que reduziu o tempo de entrega.  

6. Um dos itens mais importantes do Ájili, é que com um sistema de rastreamento, a 

empresa sabe exatamente onde o vendedor está durante todo o dia, evitando que 

problemas pessoais sejam resolvidos durante o horário de serviço, sem que a 

empresa seja previamente avisada.  
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Figura 9: Tela de rastreamento do Ájili 

Fonte: Mobart, 2014 

 

            Segundo o proprietário da empresa esse item foi o que mais pesou na escolha do 

sistema Ájili, dentre tantos aplicativos disponíveis no mercado. Pois para ele, o fato de ter 

esse controle e saber exatamente onde estão seus funcionários durante todo o horário de 

serviço, trouxe mais segurança para a empresa e a certeza de que seus clientes estão 

sendo atendidos da melhor forma possível. 

 

 

6.2 Aumento no número de clientes 

 

Para Rosini (2007) a utilização de sistemas de informação ajuda a conquistar e 

reter clientes por meio do diálogo, o que permite criar relações duradouras e mutuamente 

vantajosas entre clientes e empresas. A utilização eficaz dos dados dos clientes, a adoção 

de um sistema fechado de conversação com a empresa e a análise dos benefícios, são 

fatores importantes para ambas as partes. Segundo entrevista realizada com os 

vendedores o tempo médio de atendimento em cada cliente era de 30 minutos, em média, 

pois em alguns eles chegavam a esperar por horas para serem atendidos, e em outros o 

atendimento era bem mais rápido. Uma vez que a empresa conta com uma cartela de 

produtos muito grande, pois além de fabricar vassouras, também revende vários produtos 

no ramo de higiene e limpeza, alguns pedidos ficavam muito extensos, o que gastava 

muito o tempo do vendedor e do cliente. Antes da implantação do sistema, eram 

atendidos diariamente uma média de 10 a 15 clientes por vendedor por dia. Hoje, após a 

implantação cada vendedor atende de 20 a 30 clientes, essa redução no tempo do 

atendimento foi satisfatória tanto para o cliente que não perde mais tanto tempo para 

elaborar um pedido, quanto para o vendedor, que otimizou seu tempo podendo atender 

um número maior de clientes, aumentando consequentemente sua comissão.  Esse 

aumento significativo nas vendas refletiu diretamente no faturamento da empresa. 
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Gráfico1: Número de clientes atendidos por mês 

Fonte: Vassouras Cidade do Aço, 2014 

 

            No gráfico acima podemos observar que no ano de 2014, quando os pedidos 

começaram a ser emitidos pelo sistema Ajili, houve um salto nos atendimentos diários 

devido a agilidade que a utilização do sistema trouxe para os vendedores, no próximo 

item poderemos constatar como esse salto refletiu no faturamento da empresa. 

 

6.3 Aumento no faturamento da empresa 

 

 

Como visto no item anterior, o sistema implantado pela empresa substituiu 

procedimentos manuais, por procedimentos automatizados, dispensando rotinas manuais 

em papel. A otimização do tempo do vendedor, o controle efetivo do estoque, a rapidez 

da entrega e a melhora na imagem da empresa diante do cliente, foram fatores que 

trouxeram reflexos imediatos no faturamento da empresa, como vemos no gráfico a 

seguir:  
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Gráfico 2: Faturamento mensal 

Fonte: Vassouras Cidade do Aço, 2015 

 

 

Como podemos observar no gráfico, é possível ver claramente como a 

automatização do sistema de vendas da empresa, trouxe resultados imediatos para o seu 

faturamento, a rapidez com que as informações circulam, fez com que rotinas antes 

praticadas, como por exemplo a digitação de pedidos, fossem eliminadas. Trazendo 

agilidade nos serviços realizados em todos os setores da empresa, desde a venda, 

produção, até a entrega.  

 

7 Considerações Finais 

 

A pesquisa apontou as vantagens obtidas por uma microempresa, após a 

implantação de um sistema de informação, desde um controle eficiente do estoque, 

melhorias no atendimento dos clientes e até controle dos funcionários externos, ajudando 

a empresa como um todo em sua busca por redução de custos e maximização de lucros. 

Foi possível identificar também como a agilidade no atendimento aos clientes trouxe 

impactos diretos no faturamento da empresa, pois com informações rápidas, e decisões 

acertadas a empresa trouxe satisfação para seus clientes internos e externos. Os clientes 

da empresa ficaram satisfeitos pois o tempo de emissão do pedido diminuiu 

significativamente, os vendedores ficaram satisfeitos, pois suas comissões aumentaram 

com a utilização do novo sistema, os funcionários do escritório por conta da otimização 

do tempo, uma vez que os pedidos não precisam mais serem digitados, e o proprietário 

entre todos os já citados, ficou extremamente satisfeito em ver sua empresa crescer e 

aumentar seu faturamento. 

Uma limitação encontrada no sistema implantado foi à dificuldade em elaborar as 

rotas e romaneios, pois o Ájili não faz automaticamente, sendo necessário que o 

proprietário as elabore. Tal dificuldade foi apresentada a empresa desenvolvedora do 

sistema, porém até a conclusão deste trabalho, tal mudança ainda não havia sido 

realizada. 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2013

2014



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Referências 

CÔRTES, Pedro Luiz. Administração de Sistemas de Informação. São Paulo: 

Saraiva,2008. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. – 6.ed. – São Paulo: Atlas, 2011. 

LAUDON, Kenneth. Sistemas de Informação Gerenciais/ Kenneth Laudon, Jane Laudon. 

São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2010. 

LAURINDO, Fernando José Barbin. Tecnologia da informação: Planejamento e gestão 

de estratégias. São Paulo: Atlas, 2008. 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. – 2.ed. – 

São Paulo: Atlas, 2008. 

MELO, Ivo Soares. Administração de Sistemas de Informação. São Paulo: Pioneira, 

1999. 

OLIVEIRA, Djalma de P. R. Sistemas de Informações Gerenciais. 11.ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2007. 

OLIVEIRA, Silvio Luiz. Tratado da metodologia científica. São Paulo: Pioneira, 

2004. 

RAINER, R. Kelly. Introdução a sistemas de informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de Sistemas de Informação e Informática: guia 

prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico 

das organizações. São Paulo: Atlas, 2011. 

ROSINI, Alessandro Marco. As novas tecnologias e a educação a distância. São Paulo: 

Thomson Learning, 2007. 

S796e, Gestão da informação, inovação e inteligência competitiva: como transformar a 

informação em vantagem competitiva nas organizações. São Paulo: Saraiva, 2012 

SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 

conhecimento. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 

2007. 

TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 

Petrópolis: Vozes, 2012. 

TURBAN, Efraim. Administração de tecnologia da informação: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

YIN, Robert K.. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010. 



32 
 

APÊNDICE A– Questionário de pesquisa  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 COLETA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO – TCC  

ALUNO: LUCIANA DA SILVA FREITAS 

 Questionário aplicado aos usuários do sistema da empresa Vassouras Cidade do Aço 

Comércio e Indústria Ltda 

 

1. Qual foi a importância da implantação do sistema para o seu trabalho? 

 

2. Você acredita que o sistema pode ser melhorado? De que forma? 

 

3. O sistema melhorou o atendimento ao cliente? De que forma? 

 

4. Na sua opinião qual benefício mais importante proporcionado pela 

implantação do novo sistema? 

 

5. Quais as dificuldades encontradas na utilização do sistema? 

 

6. Esses problemas atrapalham no desenvolvimento de suas atividades? Como? 

 

7. Houve um treinamento para a utilização desses sistemas? 

 

 

 

 

 

 


