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RESUMO

Este trabalho tem como objetivos identificar quais são as tecnologias de informação e

comunicação (TIC) que estão disponibilizadas nas micro, pequenas e médias empresas

(MPMEs) de construção civil de Volta Redonda e região e avaliar os principais impactos que

a adoção das TIC reflete na competitividade das mesmas e a dificuldade para sua adoção.

Foram realizadas entrevistas com 12 empresas do ramo de construção civil localizadas nas

cidades situadas na região polarizada por Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral. Os

procedimentos técnicos realizados foram método exploratório, baseada na revisão

bibliográfica, para o levantamento do referencial teórico e pesquisa de campo, estruturada

através de um questionário aplicado durante as entrevistas nas empresas. Esta pesquisa está

posicionada no esforço de possibilitar a compreensão da realidade das empresas que adotam

as tecnologias de informação e conhecer os impactos na gestão das mesmas. Com base nas

entrevistas com as 12 empresas de construção civil, a pesquisa revela que as MPMEs ainda

estão em um processo inicial de conhecimento e adoção dessas novas tecnologias de

informação. Os principais obstáculos identificados que dificultam a adoção e a utilização das

tecnologias de informação são: o alto custo de implementação, as divergências internas à

empresa na decisão de adotar as novas tecnologias de informação e a carência na qualidade de

assistência técnica.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação; Gestão das MPMEs; Competitividade



THE IMPACT OF INFORMATIDN TECHNOLOGY IN MANAGEMENT DF MICRO,
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ABSTRACT

The purpose of this project is to identify which information and communication technologies

(ICT) are available in micro, small and medium construction businesses in the greater Volta

Redonda area and analyze the main impact caused by the adopt of the ICT in their

competitive market and the obstacles found by these companies to adopt them. lnterviews

were done in 12 construction companies located in the area around Volta Redonda, Barra

Mansa and Pinheiral. The technical procedures accomplished were exploratory method,

based on the bibliographical review, in order to investigate the academic material and field

research, based on a questionnaire filled out during the interviews realized in each company.

This research aims to become possible to understand the reality of companies that adopt the

information technology and to know the impacts caused by using them. Based on the

intervielvs done in these 12 construction companies, the research shows that micro, small and

medium business companies are still in the beginning of the process of knowing and adopting

these new information technologies. The main barriers that hinder the adoption and use of

information technology are the high cost of implementation, internai disagreement in regard

to adopting the new information technologies and lack of quality technical assistance.

Keywords: Information Technology; Management of Micro, Small and Medium Business;

Competitiveness



-INTRODUÇAO

A sociedade tem se mostrado cada vez mais dependente do uso da tecnologia de

. ormação. As novas tecnologias da informação fizeram com que as distâncias e as

calizações geográficas se tomassem irrelevantes, especialmente nas indústrias de serviço

.LASTRES E FERRAZ, 1999, p.27). Elas abriram mercados que antes não eram acessíveis. A

otivação principal para as empresas em adotar nova tecnologia é antecipar os beneficios que

essas tecnologias poderão trazer para a empresa. Sendo assim, antes de preverem os

eneficios, elas devem primeiro se conscientizar da necessidade da inovação e como essa

inovação pode ser usada para cobrir as deficiências existentes ou explorar novas

oportunidades.

As MPMEs no geral não possuem sistemas informatizados, mas o custo cada vez menor

dos computadores e a onda de gestão integrada por software têm incentivado o pequeno

empresário a investir nesse setor em busca de melhor desempenho da empresa em relação aos

concorrentes (BERALDI e FILHO, 2000, p.1).

Segundo Lastres e Ferraz (1999, p.31):
"as inovações tecnológicas referem-se à utilização do conhecimento sobre novas
formas de produzir e comercializar bens e serviços, enquanto as inovações
organizacionais à introdução de novos meios de organizar empresas, fornecedores,
produção e comercialização de bens e serviços".

As organizações bem sucedidas são aquelas que têm conhecimento da importância do

uso da tecnologia de informação, enquanto uma inovação tecnológica que promove mudanças

organizacionais, e que sabem escolher e utilizar os recursos de forma apropriada para atingir

seus objetivos. Mas essa tecnologia tão importante parece ainda não ter alcançado plenamente

as MPMEs que, no geral, não possuem sistemas informatizados, e seus controles são

realizados quase exclusivamente por meio de papeladas intermináveis. A adoção da

tecnologia de informação é de grande importância para o desenvolvimento e crescimento das

MPMEs, além de representar a garantia de perpetuação do empreendimento (BERALDI e

FILHO, 2000, p.l).

Este trabalho está concentrado no esforço de identificar os principais obstáculos ao uso

da tecnologia de informação nas MPMEs de construção civil localizadas nas cidades situadas

na região polarizada por Volta Redonda e Região, e a dificuldade para sua adoção, a fim de

que essa ferramenta seja acessível, adequada e eficiente ao seu ambiente e que essas empresas

ganhem eficiência e eficácia, melhorando assim, sua competitividade e aumentando sua

lucratividade.



A pesquisa terá como base, dados fornecidos pela Federação das Indústrias do E ta

do Rio de Janeiro (FIRJAN) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena

Empresas (SEBRAE). Foram selecionadas para as pesquisas algumas empresas de pequeno e

médio porte das indústrias de construção civil da cidade de Volta Redonda e região. E ta

empresas foram convidadas a responderem um questionário, aplicado durante a pesquisa de

campo, com o objetivo de pesquisar a utilização das Tecnologias de Informação e

Comunicação (TIC) como Sistemas Integrados de Gestão, Internet, Extranet, Home-Page

dentre outras e, como objetivo principal, identificar como as TIC afetam a competitividade

dessas empresas.

Esse trabalho da continuidade ao projeto de Iniciação Científica, pesquisa esta

financiada pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de

Janeiro (FAPERJ), realizada no período de julho de 2007 à novembro de 2008, sob a

orientação do Professor Ricardo Thielmann, professor assistente de Fundamentos de

Administração e Gerenciamento de Contratos e co-orientação da Professora Renata Faísca,

professora adjunta de Estatística e Pesquisa Operacional, ambos pertencentes ao Corpo

Docente da Universidade Federal Fluminense do Campus Universitário de Volta Redonda. A

pesquisa visa estudar e contribuir no processo de adoção das Tecnologias de Informação e

Comunicação (TIC) pelas micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) de Volta Redonda e

região, analisando quais são as tecnologias disponibilizadas nessas empresas, as principais

dificuldades para a sua adoção e os principais impactos que estas tecnologias trouxeram para

as mesmas. Para uma melhor concentração e análise dos dados, foi selecionado um ramo

específico de atuação, ramo este de construção civil, o qual tem um papel de grande

importância dentro da economia brasileira, sendo fortemente relevante sua movimentação de

capital, participação no PIB e capacidade empregatícia.

Este trabalho tem como objetivos específicos:

1-Identificar quais são as tecnologias de informação e comunicação que estão

disponíveis para melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas, suas vantagen

e desvantagens;

2-Identificar os fatores que levam as empresas adotarem estas novas tecnologias·

3-Identificar quais foram os impactos da adoção das tecnologias de informação e

comunicação para as MPMEs;

4-Identificar as principais dificuldades encontradas para a adoção das TIC.
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o trabalho será organizado em quatro capítulos. A introdução apresentará a

ontextualização e a caracterização do tema abordado, a declaração dos objetivos e a

elevância da pesquisa.

O capítulo 2 será dividido em vários subcapítulos, tais como: a utilização da tecnologia

da informação na nova sociedade do conhecimento, a utilização dos sistemas de informação

como ferramenta decisória nos processos administrativos, o papel da tecnologia da

informação nas empresas de pequeno e médio porte e as estratégias competitivas utilizando a

tecnologia de informação. Estes capítulos apresentarão toda a base teórica para o

desenvolvimento da pesquisa, onde serão apresentados os conceitos da Tecnologia da

Informação na Nova Sociedade do Conhecimento, sua relevância no ambiente empresarial, e

seus respectivos níveis de abrangência. Inclui o estudo dos sistemas de informação utilizados

como ferramenta nos processos decisórios das empresas, o papel das MPMEs na economia, e

também aborda a questão da estratégia, como ferramenta para aumentar a competitividade e a

lucratividade dessa empresas.

O capítulo 3 apresentará o problema de pesquisa e o desenvolvimento da mesma,

explicando como foram coletados os dados na pesquisa de campo. O capítulo 4 irá apresentar

os resultados obtidos através das entrevistas realizadas na empresas e a descrição dos dados,

onde se discutirá os principais fatores relacionados à adoção das tecnologias de informação e

comunicação e as dificuldades e impactos para as empresas.

No capítulo 5 as conclusões serão apresentadas e discutidas, seguidas das referências

bibliográficas.
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA

- -2.1 A UTILIZAÇAO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO (TI) NA NOVA

SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

As intensas mudanças ocorridas com a virada do milênio fizeram com que a economia

se transformasse. Novos produtos, novos mercados e novas formas de organização foram

geradas, abrindo lugar para novos procedimentos e afastando aqueles até então dominantes. O

uso das tecnologias de informação passou a ser fundamental para a gestão pública, privada e

individual. Pode-se dizer, que os impactos econômicos e sociais da nova ordem mundial em

conformação são considerados com até mais importantes que os gerados pela Revolução

Industrial. Lastres e Ferraz (1997, p.33) referem a essa nova ordem mundial como Era,

Sociedade ou Economia da Informação e do Conhecimento, resultante de uma "revolução

informacional". O arcabouço conceitual que caracteriza o que se convencionou chamar de

paradigma tecno-econômico das tecnologias da informação, são resultados dos esforços

objetivando explicar as diferentes dinâmicas e padrões de geração, uso e difusão de

tecnologias e outras inovações associadas. Ainda segundo os autores (1997, p.32):

A mudança de paradigma inaugura uma nova era econômica, envolvendo a criação
de setores e atividades; novas formas de gerar e transmitir conhecimentos e
inovações; produzir e comercializar bens e serviços; definir e implementar
estratégias e políticas; organizar e operar empresas e outras instituições públicas e
privadas. Dentre outras exigências associadas, destacam-se ainda novas capacitações
institucionais e profissionais, assim como mecanismos para mensurar regular e
promover as atividades econômicas.

Segundo Dertouzos apud Lastres e Ferraz (1997, p.46): HEm termos ideais, a

Revolução da Informação repetirá os êxitos da Revolução Industrial. Só que, desta vez parte

do trabalho do cérebro, e não dos músculos, será transferido para as máquinas". Se a

Revolução Industrial transfere a força humana para as máquinas, aponta-se agora para o início

de outro processo de transferência; qual seja o de experiências e capacitações até então

exclusivas aos seres humanos, como aquelas incorporadas, por exemplo, em softwares.

Apesar do desconhecimento dos modelos de gestão de alta performance e das aplicações

parciais, parece inevitável que cedo ou tarde a maioria das empresas brasileiras discutam com

seriedade e adotem tais modelos. Isto porque os ventos da concorrência estão a demonstrar a

extrema fragilidade das mesmas. Conforme Passos (1999, p.69):



Para que se adotem modelos de gestão de alta performance no Brasil é necessária
uma verdadeira revolução tanto nas formas como estão hoje estabelecidas as
relações entre capital e trabalho, como nas profundas alterações sobre o tipo de
bases de informações requeridas para viabilizar essa nova forma de gestão.

Para um país como o Brasil, onde existe um grande número de empresas com baixo

grau de desenvolvimento, comparados com empresas do mesmo setor em escala mundial,

poderiam ser desenvolvidos pelas empresas uma série de procedimentos simples e baratos,

nesta área de inteligência, de forma individual, em grupos, ou até mesmo pelos seus

organismos de representação de classe, diretamente ou por contratos com entidades de

pesquisa privadas, públicas ou acadêmicas. Segundo Passos (1999, p.78), a partir da visão

sistêmica da competitividade do Relatório do Grupo "Inteligência Econômica e Estratégica

das Empresas" presidido por Henri Martre, pode observar como, na formatação da escrita

daquela equipe, estão correlacionadas a competitividade sistêmica (em palavras diferentes,

mas facilmente perceptíveis) como a importância das informações (estas também agora

tratadas em termos sistêmicos):

Após um decênio, a noção de performance econômica de uma empresa e uma nação
foi fundamentalmente alterada em seu conteúdo. Atualmente prevalece a idéia de
que a competitividade de uma economia nacional decorre do potencial de inovação
tecnológica de suas empresas, da capacidade produtiva de seu aparelho industrial,
assim como da qualidade de gestão e de organização do trabalho coletivo e
individual.

Para o tamanho dos problemas sociais e econômicos do Brasil, somente a existência

de uma base produtiva dinâmica e competitiva pode gerar condições adequadas para enfrentá-

los. Uma forma adequada no tratamento da questão das informações é requerimento

fundamental em qualquer aspiração de constituir a base produtiva de que necessitamos e de

que desejamos. O país precisa agir concretamente para criar condições nas empresas e de

modo sistêmico no conjunto da economia, em que sejam possíveis a adoção dos fundamentos

dos modelos de alta performance.

Conforme já destacado, os desajustes causados pela aceleração da globalização e às

exigências de reestruturação econômica, nas ultima décadas, vem se observando uma

intensificação da competição entre empresas e países. As empresas vêm reestruturando suas

funções, desenvolvendo e adotando novos desenhos organizacionais. Para Lastres e Ferraz

(1999, p.48), "a implementação de sistemas de inteligência econômica (ou inteligência

competitiva) ganhou destaque ainda maior nas estratégias de diferentes instituições ". Tais
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sistemas procuram equacionar a necessidade de e

conhecimentos que permitam utilizar as informações di

e também a geração de

. ilizada .. atra és de estratégias

que promovam o acesso à informação e o acesso ao conhe imento. Tais estratégias

privilegiam a agilidade na tomada de decisões e na incorporação de mu a e visam adaptar

as organizações à nova realidade. Para tal, mais uma vez destaca-se a im an ia do acesso a

frentes amplas de informação, assim como de aprofundar os proce o de geração de

conhecimento. Pode-se dizer que a tecnologia da informação é um resultado ad lindo dessa

nova sociedade do conhecimento.

Para Campos Filho (1994, p.37) a Tecnologia da Informação (TI) é um conjunto de

software e hardware que tem funções de processamento de informações, que incluem coletar

transmitir, estocar, recuperar, manipular e exibir dados. Todas estas tarefas podem estar

incluídas em microcomputadores, conectados em redes ou não, mainframes, scanners (leitores

de códigos de barras), estações de trabalhos, softwares como planilhas eletrônicas de dados ou

banco de dados, além de outros. A Tecnologia de Informação trabalha com esse conjunto de

dispositivos, que através da informação auxilia o seu processo de gestão. A informação deve

estar em unidades que os administradores possam compreender e acessar, quando precisarem

das mesmas para poder negociar. O gerenciamento das informações por sua vez, envolve

atuar sobre toda a cadeia de valores da informação, ou seja, deve ser iniciado com a definição

da necessidade de informação, passando pela coleta, armazenagem, distribuição, recebimento

e uso da informação, como pode ser observado na figura a seguir (DAVENPORT, 1994,

p.97).

Figura 1 - Etapas do Gerenciamento de Informações
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informações
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formatar

°0°

l)isscnlÍ nacâ( o/o•
~di~tribukão; ...

das
e arrnan: ..
namento <ir
htfornUlçl.l(>s
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da
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Fonte: Davenport, 1994, p.98

No início da era da computação, a Tecnologia de Informação e Comunicação era vista

como uma ferramenta para automatizar algumas tarefas dentro de grandes empresas, mas com

o avanço das tecnologias de informação, as máquinas gigantes foram substituídas por

equipamentos cada vez menores e até mais poderosos. E com o advento da Internet, esses
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mputadores deixaram de simplesmente automatizar tarefas para se comunicarem. A

nologia de infonnação é um dos fatores de sobrevivência dentro da nova realidade

onômica em transformação. Segundo Norton (1997, p 39):

A tecnologia da infonnação revolucionou os negócios ao redor do mundo.
Virtualmente, todas as companhias, grandes ou pequenas, agora dependem de
equipamentos para o processamento de infonnações para automatizar ou auxiliar
virtualmente todos os aspectos do comércio.

Conforme AlecrilTI (2006, p.l):

A tecnologia da infonnação pode ser definida como um conjunto de todas as
atividades e soluções providas por recursos de computação, sendo necessário fazer
uso de recursos de TI de maneira apropriada para obtenção do diferencial
competitivo.

Para que as ferramentas, estratégias e informações sejam bem utilizadas, é preciso

definir previamente os rumos da empresa, ou caso contrário, gastos desnecessários ou, ainda,

perda de desempenho podem ocorrer.

As MPMEs também precisam se conscientizar dos beneficios proporcionados pela

tecnologia de infonnação. Conforme Beraldi e Filho (2000, p.2), uma empresa com um

sistema totalmente informatizado, funcionando eficiente e eficazmente irá proporcionar

grandes vantagens em relação a otimização do tempo, à facilidade de obtenção de infonnação,

à organização e vários outros aspectos que contribuirão para o sucesso da MPMEs.

2.2 OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UTILIZADOS COMO FERRAMENTA
,

DECISORIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Um dos principais componentes da TI são os sistemas de informação das empresas,

que podem ser classificados sob uma perspectiva do tipo de decisão ou tarefa envolvida no

problema tratado pelo sistema (MEIRELLES, 1994, p.417).

Os sistemas de informações computadorizados são compostos pelo hardware,

software, banco de dados, telecomunicações, pessoas e procedimentos, que estão

configurados para coletar, manipular, armazenar e processar dados em informação,

oferecendo informações de rotinas aos administradores e tomadores de decisões. (STAIR,

1998, p.lS). Os componentes estão ilustrados na Figura 2 abaixo:
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Figura 2 - Os componentes de um sistema de informação baseado em computador e sua

ação na organização
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Fonte: Wikipédia, 2001

Ainda conforme Stair (1998, p.I5), muitas empresas avaliam que o uso de sistemas de

informações gerenciais agilizam o processamento das atividades empresariais e ajudam os

gestores a tomarem melhores decisões nas suas respectivas áreas de negócios. A satisfação

das necessidades dos trabalhadores e tomadores de decisões continua sendo o fator principal

no desenvolvimento de sistemas de informações. Um sistema de apoio a decisão dá apoio e

assistência em todos os aspectos da tomada de decisões sobre um problema específico.

Cassaro (1995, p.32) ressalta que:

[...] uma decisão nada mais é do que uma escolha entre alternati as. obedecendo a
critérios previamente estabelecidos. Estas alternativas poderão er o objetivos, os
programas ou as políticas - em uma atividade de planejamen - ou os recursos,
estrutura e procedimentos - em uma atividade organizacional.

o autor demonstra em um ciclo, o processo de tomada de deci ão e a presença

constante da informação em suas diferentes fases, conforme a Figura 3, abaixo:
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Figura 3 - Ciclo do Processo de Tomada de Decisão
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Fonte: Cassaro, 1995, p.32

Até duas décadas atrás, os sistemas de informação eram fundamentalmente orientados

para registro e controle de transações e do fornecimento de informações gerenciais bem

estruturados. Os novos sistemas de informação para executivos mudam essa percepção. Pode-

se dizer que o Sistema de Apoio ao Executivo (SAE), está sendo usados para comunicar e

repassar seu próprio modelo mental dos negócios para o resto da empresa pela mudança do

processo de planejamento e controle. Os executivos precisam de informação que os ajude a ter

acesso aos indicadores de sucesso de sua organização e ao desempenho de indivíduos críticos

para esse sucesso. A maioria desses executivos vê na informação um recurso corporativo, que

pode ser o catalisador para o aumento da produtividade (MEIRELLES, 1994, p.428-429).

Sendo assim, pode-se dizer que a informação permeia todo processo, sendo necessária

desde a tomada de decisão propriamente dita, até a implantação da decisão, sua avaliação e a

recomendação das mudanças. Daí, a relevância de processos confiáveis de obtenção,

tratamento e difusão de informações certas, com qualidade e em tempo hábil. O foco de um

sistema de apoio à decisão é a eficácia da tomada de decisão. Enquanto um sistema de

informações gerenciais ajuda a organização a "fazer as coisas direito", um sistema de apoio a

decisão ajuda o administrador a "fazer a coisa certa".
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- ,
2.3 DEFINIÇAO DE MICRO, PEQUENAS E 'E AS EMPRESAS (MPMES)

Segundo La Rovere (1999, p.l), "as micro, pequenas e médias empresas vêm sendo

há muito tempo alvo de atenção de analistas econômicos de ido a seu potencial de geração

de renda e de emprego". As dificuldades de definiçao do conceito de MPMEs e o peso do

setor infonnal na economia brasileira levam a diferente .sões sobre a importância destas

empresas na economia do país.

Confonne a FINEP - Financiadora de Estudos e Pr je o 2002-2003, p.2), o universo

das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) é mui o ign' lcativo no Brasil. Além de

responder por um grande número de empregos gerados e a e 1/5 do PIB, a presença

destas empresas constitui-se em mecanismo importante de di t 'bui ão de renda no País.

Segundo dados fornecidos pelo SEBRAE, existem 4 milhões de P E no Brasil, sendo que

deste número, 1,9 milhões são microempresas. Supõe-se que as microempre as contribuem

com aproximadamente 50% da força de trabalho dos 4 milhões de MP E. Um critério muito

utilizado pelo SEBRAE, para definir o porte da empresa, é o critério baseado no número de

funcionários.

Tabela 1 - Classificação das MPMEs segundo o número de empregados
.~..

PORTE EMPREGADOS

Empresa de Grande Porte

No comércio e serviços até 09 empregados
Na indústria até 19 empregados

No comércio e serviços mais de 99 empregados
Na indústria mais de 499 empregados

Microempresa

Empresa de Pequeno Porte No comércio e serviços de 10 a 49 empregados
Na indústria de 20 a 99 empregados

Empresa de Médio Porte No comércio e serviços de 50 a 99 empregados
Na indústria de 100 a 499 empregados

Fonte: SEBRAE, 2004

As microempresas têm sido reconhecidas como um setor importante para a economia

brasileira e mundial e necessitam se aprimorar organizacionalmente para aumentarem a sua

competitividade e a qualidade organizacional. Alguns dados demonstram a importância das

MPMEs. Segundo Savioz apud Thielmann (2005, p.22), na Suíça 99,90/0 dos

empreendimentos são micro e pequenos empreendimentos apresentando um papel importante

no desenvolvimento econômico daquele país. Na Europa, por sua vez, apresenta um total de

99,8% dos empreendimentos considerados como micro, pequenos e médios. Já no Brasil, a
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definição de MPME é feita pela Lei Federal nO9. de 1999 que institui

o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pe e o P rte. E ta e· define que as

microempresas são as pessoas jurídicas que obtém faturamento anua igua ou inferior a R$

244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais). As pequenas empresa ão a pessoas

jurídicas e as firmas mercantis individuais que, não enquadrada como microempresa. ti erem

receita bruta anual superior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e igual

ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Tabela 2 - Classificação das MPEs segundo faturamento bruto anual
T ~. T,~ TT' ,r • ~ ~ T, _ TT T -. ,- ~ _-" - T ~ T' _ T r •• • T' ~ • • '(... • ~T •• ~

PORTE FATURAMENTO BRUTO ANUAL
Microempresa Até R$ 244.000,00

Empresa de Pequeno Porte Entre R$ 244.000,00 e R$ 1.200.000,00

Fonte: Lei Federal no. 9.841, de 05/10/99 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa).

Conforme La Rovere (1999, p.3), as estatísticas sobre constituição de firmas

individuais nos últimos dez anos permitem estimar que pelo menos metade das empresas

registradas no Brasil é de pequeno porte. Entretanto, apenas 30% das empresas sobrevivem

por mais de cinco anos (ROMERO apud LA ROVERE; 1999, p5). Assim, a importância das

MPMEs para a geração de emprego é evidente. Entretanto, as perspectivas destas empresas no

que se refere à geração de renda diferem de acordo com condições setoriais, locais e de

inserção no mercado externo.

Devido ao seu tamanho reduzido, as MPMEs possuem um horizonte de planejamento

de curto prazo, a resolução dos problemas diários impede a definição de estratégias

competitivas de longo prazo. Este círculo vicioso acaba por inibir as estratégias de inovação,

que é um dos fatores que explicam as dificuldades que essas empresas têm de conquistar

mercados.

A empresa precisa definir uma estratégia competitiva adequada para lidar com as

incertezas do mercado, e monitorar constantemente seu desempenho, a fim de permitir ajustes

na estratégia. Como observado por Rothwell e Dodgson ( 993, p.24), tanto as MPMEs como

as grandes empresas têm vantagens para gerar e adotar inovações. Enquanto as grandes

empresas têm vantagens materiais para gerar e adotar inovações, devido à sua maior

capacidade de P&D, as pequenas e médias empresas têm vantagens comportamentais

relacionadas à sua maior flexibilidade e capacidade de adaptação a mudanças no mercado.
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almente as empresas menores têm atividades di er ifi a a e e turas flexíveis que

ecem respostas rápidas a mudanças no mercado.

As pequenas empresas não têm necessariamente um potencial .no Tadormaior do que

grandes, pois têm menor acesso a informações tecnológicas, e, portanto podem ser menos

opensas à inovação (OECD, 1995). Conforme Gagnon e Toulouse apud La Rovere (1996,

. ), as MPMEs podem não ter consciência dos possíveis ganhos de competitividade trazidos

las inovações. A maioria destas empresas gera ou adota inovações apenas quando elas

rcebem claramente as oportunidades de negócio ligadas à inovação ou então porque estão

b pressão de clientes e/ou fornecedores. Muita das dificuldades encontradas pelas MPMEs

I' de conquistar novos mercados. A maioria destas empresas estão isoladas em mercado ao

. vés de estarem estruturadas em clusters, podendo obter assim maior chance de

~obrevivência e de crescimento. Os clusters e as alianças estratégicas permitem o

stabelecimento de laços de cooperação que possibilitam às empresas, principalmente as

~ PMEs, um maior acesso a informações e conhecimento (LA ROVERE, 1999, p.5).

As MPMEs irão diferir no que se refere à sua capacidade inovadora, dependendo da

percepção do risco do negócio, do horizonte de planejamento das empresas e da sua

onsciência em relação aos beneficios auferidos pela atividade de inovação. Segundo

Premkumar e Roberts (1999, p.468), Hamotivação principal para as empresas em adotar

nova tecnologia é antecipar os beneficios que essa tecnologia poderá trazer para a

companhia". Sendo assim, as organizações devem primeiramente se conscientizar da

necessidade da inovação e como essa inovação pode ser usada para cobrir as deficiências

existentes ou explorar novas oportunidades. Ainda segundo Premkumar e Roberts (1999,

p.469), a decisão de adotar ou não a tecnologia da informação depende primeiramente da

análise de três fatores primordiais, que são as características de inovação, as características

organizacionais e as características do ambiente. Pode-se perceber que nas características de

inovação são consideradas as vantagens relativas, os custos da adoção, a complexidade do uso

desta tecnologia e a compatibilidade dessa tecnologia com outra tecnologia. Considera-se nas

características organizacionais as decisões da alta gerência, o tamanho da empresa e o

conhecimento especializado na tecnologia da informação. as características do ambiente são

considerados as pressões competitivas, o suporte externo e a conexão vertical, que são as

conexões entre as empresas, como por exemplo, as trocas de dados entre uma rede de

franquias.



Todos esses fatores contribuem para a inovação tecnológica das MPMEs, que

precisam se conscientizar da importância do uso da tecnologia de informação para a obtenção

de ganhos de competitividade.

,
2.4 AS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS E O USO DA TI

o termo estratégia tem sua origem na palavra grega "estratégos", que significa "a arte

do general". Porém, quando este termo passou a ser usado em negócios, vários autores e

escolas deram novos significados a ele, a fim de contribuir para o seu melhor entendimento e

ainda ressaltar sua importância para a área de negócios.

Segundo Henderson apud Porter (1989; p.5), "estratégia é a busca de liberdade de um

plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa". O ator

defende que para qualquer empresa, a busca é um processo interativo que começa com o

reconhecimento de quem somos e do que temos nesse momento; e que os competidores mais

perigosos são os que mais parece com você. As diferenças entre você e seus competidores são

a base da sua vantagem.

Mintzberg et alli apud Porter (1980, p.32) argumenta que são as forças da

concorrência que determinam a estratégia. Para Porter (1980, p.27), a essência da formulação

de estratégias consiste em lidar com a concorrência. O autor aponta cinco forças competitivas

básicas das quais depende o grau de concorrência em uma indústria: o poder de negociação

dos clientes; o poder de negociação dos fornecedores; a ameaça de substitutos; a entrada de

novos concorrentes (entrantes potenciais) e a rivalidade entre os concorrentes existentes.

Porter (1980, p.27) ressalta ainda a importância da cadeia de valores como fonte de vantagem

competitiva, seja através de baixos custos ou agregando valor ao produto, desde a matéria-

prima até ao cliente final (consumidor final) e, conseqüentemente diferenciando-se. Por isso, é

importante que a organização conheça bem os seus processos para, a partir daí, gerenciá-lo

estrategicamente para conseguir reduzir os custos e obter um produto final diferenciado.

Ainda segundo Mintzberg et alli apud Porter (1984, p.42), três tipos de estratégia

competitivas potencialmente bem sucedidas são capazes de enfrentar as cinco forças que

dirigem a concorrência: liderança no custo total, diferenciação e enfoque. Ressalta ainda q e

exceto em algumas situações de transição, buscar o meio termo entre estas e tratégias

genéricas e situar-se em urna situação estratégica pobre, e ao mesmo tempo tentar er líder em
,

custo e diferenciação toma-se um desafio insustentável. E necessário adotar uma destas

estratégias corno a principal para a empresa, tomando-se as outras secundárias ou de apoio ao
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negócio. Para explicar melhor esse conceito, Porter (1980, p.32) lembra da comparação entre

o pato e a águia: O pato voa, nada e anda de forma pouco satisfatória, por outro lado, a águia

só sabe voar, mas realiza isto de uma forma brilhante.

Segundo La Rovere (2002, p.02) não há dentro das empresas pequenas uma prática de

organização dos fluxos de informação da empresa que possa subsidiar a definição de

estratégias competitivas de longo prazo, fazendo com que as decisões sejam tomadas a curto

prazo. Este círculo vicioso inibe as estratégias de inovação, e é um dos fatores que explicam

as dificuldades que MPMEs têm de conquistar mercados. Ainda conforme La Rovere apud

Britto (1999, p.18), a mesma defende a idéia de associação das MPMEs em redes de

empresas, que pode ser conceituada como "uma forma institucionalmente estruturada de

organização das atividades econômicas, baseada na coordenação de relacionamentos

cooperativos sistemáticos que se estabelecem entre agentes". As empresas quando se

associam em redes, mostra claramente a necessidade de organização destes fluxos, pois os

agentes da rede além de trocarem informações, irão utilizar também estas informações para

construir competências comuns e desenvolver projetos de inovação conjuntos. Para La Rovere

(2002, p.8) "as redes de MPMEs vêm sendo apontadas como uma saída às limitações

comportamentais e organizacionais que as empresas pequenas enfrentam, uma vez que geram

não apenas externalidades positivas como também ganhos de eficiência coletiva ativa". Pode-

se citar três elementos essenciais na criação de redes de empresa e na geração de vantagem

competitiva: as características do sistema produtivo, que responde rapidamente às mudanças

no cenário competitivo; o contexto de criação e troca de conhecimento; e o conjunto de

instituições de regulação social. O papel da organização e gestão de informações é

fundamental para estes três elementos. As empresas em rede devem estabelecer laços de

cooperação baseados na resolução de problemas comuns, e mudar os recursos envolvidos na

cooperação à medida que os problemas vão sendo solucionados. Uma vez que as relações de

confiança são construídas a partir do compartilhamento de informações entre os agentes da

rede, toma-se necessário definir uma política de gestão de informações, tendo como objetivo

principal promover a comunicação entre as empresas e instituições para que estas possam ser

capazes de desenvolver ações coletivas e estabelecer laços de cooperação que garantam a

obtenção de vantagens competitivas sustentáveis. Um caso bem sucedido de redes de

empresas que geraram vantagens competitivas sustentáveis podem ser encontrados nos

distritos italianos, onde uma combinação de estruturas organizativas e de mercado,

competências e tecnologias permitiu o seu acoplamento estrutural em mercados globais,



15

segurando vantagens competitivas de longo prazo. Conforme La Rovere apud Coró (2002,

.1), pode-se citar três elementos que explicam o sucesso destes distritos: as características do

istema produtivo, que responde rapidamente às mudanças no cenário competitivo; o contexto

de criação e troca de conhecimento; e o conjunto de instituições de regulação social.

A tecnologia da informação proporcionou às empresas uma oportunidade singular de

edistribuir seus ativos e repensar sua estratégia. Conforme Macfarlan apud Porter (1984, p.

86) "a tecnologia proporcionou à organização um potencial para produzir novas ferramentas

afiadas que possam trazer ganhos duradouros em termos de participação de mercado". As

oportunidades variam de uma empresa para outra, assim como as regras de competição

variam de um setor para outro. A acentuada redução nos custos da tecnologia de sistemas de

informações permitiu que os sistemas de computadores se transferissem de sistemas de

suportes às atividades de escritórios, para sistemas que oferecem vantagens competitivas

significativas. Os progressos em computação afetaram até mesmo as menores empresas, que

precisam tomar uma decisão explícita e bem planejada na adoção desta estratégia, pois os

riscos podem ser grandes se as empresas não estiverem totalmente preparadas (PORTER,

1984, p. 86). Cada empresa deve encontrar uma abordagem adequada às suas necessidades

específicas em gestão da informação. A TI e seus computadores não possuem "poderes

mágicos" de resolver problemas de gestão, racionalizar processos ou aumentar a

produtividade. Conforme Bill Gates (1995) em seu livro: A Estrada do Futuro, pode-se dizer

que:

Diretores de empresas pequenas e grandes ficarão deslumbrados com as facilidades
que a tecnologia da informação pode oferecer. Antes de investir, eles devem ter em
mente que o computador é apenas um instrumento para ajudar a resolver problemas
identificados. Ele não é, como às vezes as pessoas parecem esperar, uma mágica
panacéia universal. Se ouço um dono de empresas dizer: "Estou perdendo dinheiro, é
melhor comprar um computador", digo-lhe para repensar sua estratégia antes de
investir. A tecnologia, na melhor das hipóteses, irá adiar a necessidade de mudanças
mais fundamentais. A primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é
que a automação aplicada a uma operação eficiente aumenta a eficiência. A segunda
é que a automação aplicada a uma operação ineficiente aumenta a ineficiência.

A Tecnologia da Informação está permeando a cadeia de valor, em cada um de seus

pontos, transformando a maneira como as atividades são executadas e a natureza das

interligações entre elas. Está, também, afetando o escopo competitivo e reformulando a

maneira como os produtos e serviços atendem às necessidades dos clientes. Estes efeitos

básicos explicam porque a Tecnologia da Informação adquiriu um significado estratégico e
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diferencia-se de muitas outras tecnologias utilizadas nos negócios. Segundo Wang apud

Carmo (2007, p.1), os administradores precisam se atentar "que a TI mudou tudo que você

aprendeu sobre gestão, e está achatando milhões de administradores que deixaram de

conformar-se ao inevitável".

Ao avaliar um investimento em tecnologia da informação de uma empresa, deve-se

pensar sempre nos riscos e nos beneficios que a tal implementação acarretaria para o negócio

da empresa, e descobrir se o projeto realmente faz diferença para a competitividade da

mesma; entretanto, tal decisão deve ser resultante de uma análise cuidadosa e criativa.



3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

3.1 PROBLEMA DE PESQUISA

De que maneira a tecnologia de comunicação e informação (TIC) pode contribuir para

a competitividade e lucratividade das MPMEs de construção civil de Volta Redonda e Região,

e quais as dificuldades para sua adoção.

,
3.2 METODO DE PESQUISA

Inicialmente, o tipo de pesquisa utilizado foi o método exploratório, a qual visa

proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a tomá-lo explícito ou a

construir hipóteses. A pesquisa exploratória foi baseada na revisão bibliográfica. A pesquisa

bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de

livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet (GIL,

1991, p.21). Devido à natureza dos dados e a forma como foram coletados e analisados, esta

pesquisa classifica-se na primeira fase como qualitativa, a qual considera que há uma relação

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. O ambiente

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave (SILVA

e MENEZES, 2001, p.21).

Para levantamento e análise dos dados, foi elaborado um questionário estruturado para a

pesquisa de campo, apresentado no Anexo I. Quanto à ênfase o trabalho pode ser de crito

como aplicado, pois busca resolver problemas e aspectos da realidade; quanto à abordagem

teve o propósito de ser quantitativo, uma vez que usou medidas para levantamento dos dado .

a qual considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em n'mer ~

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, onde requer o uso de rec r o e

técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, coefic' nte de

correlação, análise de regressão, etc.), permitindo chegar a algumas conclusões e conhecer

melhor o objeto de estudo; quanto aos meios é descritivo, descrevendo as variá ei

isolada, envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e

sistemática; quanto aos métodos de procedimento é um levantamento, p i ~

constatar e medir certos parâmetros da realidade. (CASTRO, 1977, p.42; PERE

p.74; SILVA e MENEZES, 2001, p.20-21).

e rma

ou- e

, 2001,
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o questionário utilizado na pesquisa de campo foi aplicado durante as entrevistas nas

micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) industrias de construção civil de Volta

Redonda e Região. A pesquisa teve como base dados fornecidos através de um CD,

disponibilizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), onde

através de um banco de dados, referente ao biênio 2006-2007, foram selecionadas as empresas

para a pesquisa. Os entrevistados eram geralmente os proprietários, gerentes ou responsáveis

pelo setor de TI dessas empresas. Foram inicialmente selecionadas 33 empresas, porém

apenas 12 empresas responderam à pesquisa. Tal limitação se deu devido às diversas

atribuições dos responsáveis destas instituições que não dispuseram de tempo suficiente para

responder às entrevistas. O tipo de amostragem utilizada foi a amostragem por conveniência,

Este tipo de amostragem não é representativo da população. Ocorre quando a participação é

voluntária ou os elementos da amostra são escolhidos por uma questão de conveniência. Deste

modo, o processo amostraI não garante que a amostra seja representativa, pelo que os

resultados desta só se aplicam a ela própria. São úteis para pesquisas exploratórias, mas

jamais para pesquisa conclusiva. Não permite que se façam generalizações (COUTINHO,

2008, p.01) Os resultados obtidos na pesquisa são válidos somente para as empresas

pesquisadas, não podendo ser generalizada à todas as empresas de construção civil de Volta

Redonda e região. As entrevistas foram realizadas pela autora durante os meses de abril à

outubro de 2008.

O questionário utilizado durante as pesquisas foi estruturado para obtenção de

informações qualitativas e quantitativas em relação às empresas pesquisadas. A variável

quantitativa pode ser contínua ou discreta. Quando a variável puder assumir qualquer valor

numérico num determinado intervalo de variação ela será uma variável contínua. Como

exemplo pode-se citar o número de computadores, número de empregados, etc. Por outro

lado, a variável quantitativa discreta só poderá assumir valores pertencentes a um conjunto

enumerável, podendo citar como exemplo, o número de pessoas por nível hierárquico que

utilizam o computador na empresa (CARVALHO e BARBOSA, 2001, p.2).



4 RESULTADOS DA PESQUISA

,
4.1 CENARIO PESQUISADO

Este capítulo visa apresentar os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada nas

empresas de construção civil de Volta Redonda e região, onde pretende-se contrastar a prática

com a teoria.

o ramo de construção civil foi escolhido por apresentar uma grande influência na

economia brasileira, participação no PIB e capacidade empregatícia. Segundo dados

registrados no 4° Seminário da Indústria brasileira de Construção (PIVA, 2001):

- A construção civil representa 70% dos investimentos da economia brasileira;

- Os negócios referentes à construção civil representam 15,6% do PIB brasileiro;

- A atividade construção civil propriamente dita representa 10,3 % do PIB brasileiro;

- O setor de construção civil gera 3,63 milhões de empregos diretos, sendo o maior

empregador do setor industrial. Somado aos empregos indiretos, esse número chega

a 14 milhões de pessoas empregadas.

Apesar da sua dimensão, ° atual estágio da construção civil ainda é atrasado. Usando

processos defasados na forma de organização das empresas e no gerenciamento do processo

construtivo, gerando assim baixa produtividade, alto desperdício, baixas margens de lucro

para as empresas, entre outros.

Com a abertura do mercado, com a globalização e com a proliferação das pequenas e

médias empresas, as empresas de construção civil têm enfrentado um mercado cada vez mais

competitivo, precisando assim, inovar em novos modelos de gestão, melhor gerenciamento do

seu processo produtivo e rápido desenvolvimento tecnológico para competir no mercado,

visando melhor qualidade no seu produto final, gerando satisfação aos seus clientes e

conseqüentemente obtendo maiores lucros.

4.2 EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA

Participaram da pesquisa de campo realizada com empresas do ramo de construção ci il

na cidade de Volta Redonda e região, as seguintes empresas;

- OBR Construções e Comércio LTDA;

- Reis Engenharia Indústria e Comércio LTDA;

- Astec - Assessoramento Técnico em Engenharia LTDA;



-Tostes e Diniz Construções LTDA;

- C. Teles Engenharia LTDA;

- Construtora Azevedo e Cotrik Const. e Incorporações LTDA;

- Atlas VR Construções LTDA;

- Delta Tech Serviços LTDA;

- Construtora Mave LTDA;

- Ormec Engenharia LTDA;

- Edvaldo Carvalho Empreendimentos Imobiliários LTDA;

-Giba HC Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Algumas dessas empresas não puderam disponibilizar informações referentes a faixa de

faturalnento anual da empresa e o faturamento antes e depois da adoção da tecnologia de

informação.

-4.3 CARACTETRIZAÇAO DAS EMPRESAS PESQUISADAS

4.3.1 PERSONALIDADE JURíDICA DAS EMPRESAS

Do total das empresas pesquisadas todas as empresas são constituídas como sociedades

por cota de responsabilidade limitada.

A sociedade por cota de responsabilidade limitada são as responsabilidades à

quantidade de cota que cada sócio possui. Isso quer dizer que os bens particulares dos sócios

só irão responder pelas dívidas da empresa até o limite da sua parcela de participação (cotas)

no montante total do capital social dessa mesma empresa (PINA, 2007, p.l).

4.3.2 RAMO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS

Como foi identificado anteriormente, este trabalho concentra seus estudos num ramo

específico, as empresas de construção civil. Sendo assim, pode-se dizer que todas as empresas

pesquisadas se enquadram no setor de serviços. O principal negócio dessas empresas, ou seja

o que elas se dispõem a produzir, comercializar ou prestar são: prestação de serviço de

construção civil, reformas, projetos, venda de imóveis e incorporações para o setor público e

privado. Constatou-se na pesquisa que os órgãos públicos e pessoas fisicas ão o mais

atendidos no universo destas empresas.



4.3.3 FATURAMENTO

Conforme Tabela 3 abaixo, observou-se que das 12 empresas pesquisadas apenas uma

está enquadrada no faturamento de até R$ 240.000,00, empresa esta classificada como

microempresa, conforme Lei Federal no. 9.841, de 05/10/99 (Estatuto da Micro e Pequena

Empresa). De acordo com a mesma classificação, as empresas com faturamento acima de R$

240.000,00 até 1.200.000,00 podem ser classificadas como empresas de pequeno porte. Das

empresas pesquisadas, quatro empresas se encontram nesta situação.

A pesquisa identificou quatro empresas com faturamento entre R$ 1.200.000,00 a R$

2.400.000,00 e três empresas com faturamento superior à R$ 2.400.000,00.

Tabela 3 - Faturamento das empresas pesquisadas

Valores Frequência Percentual
Válido (%)

Até R$ 240.000,00 1 8,3
De R$ 240.000,00 até R$ 1.200.000,00 4 33,3
De R$ 1.200.000,00 até R$ 2.400.000,00 4 33,3
Acima de R$ 2.400.000,00 3 25,0

Total: 12 100,00
Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2008.

No cruzamento de dados referente ao número de computadores existentes na empresa

com seu faturamento bruto anual, pode-se dizer que uma maior concentração do número de

empresas está na média de até três computadores, sendo que essas quatro empresas estão

divididas em diferentes faixas de faturamento e que duas dessas se encontram na faixa de R$

R$1.200.000,00 à 2.400.000,00.
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Tabela 4 - Relação entre faturamento das empresas e o número de computadores

Núrnero de Cornputadores
1 3 5 6 7 8 10 30 Total

- aturarnento ,A,té240.000.00 1 1
F.~$240.001.00 a

1 1 1 1 4R$1.200.000.00
R$1.200.001.00 a

1 2 1 4R$2.400.000,OO
R$2.400.001,OO a

1 1 1 :3R$10.500.000,00
Total 2 4 1 '1 1 '1 '1 '1 '12

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2008.

Outro ponto relevante é a relação de computadores portáteis com o faturamento da

empresa. Das doze empresas pesquisadas, oito possuem notebook e nenhuma das empresas

possuem palmtops, coletores de dados ou ponto de vendas ou caixa em rede. Dessas oito

empresas, nenhuma empresa está enquadrada na média de faturamento até R$ 240.000,00,

mas sim dispersas entre as outras três faixas de faturamento.

Em relação aos sistemas de gestão integrada das infonnações, apenas duas empresas

dispõem da referida tecnologia. Estas empresas possuem faturamento bruto anual acima de R$

2.400.000,00. Constatando que apenas empresas de médio porte para cima estão mais

acessíveis a esta tecnologia, devido ao alto custo de implantação destas ferramentas. Os

sistemas de gestão integrada de informações são de extrema importância nas atividades

desenvolvidas nas empresas, visto que concentra as informações necessárias e disponibiliza

aos administradores uma visão das operações regulares da empresa, de modo que possam

controlar, organizar e planejar mais eficaz e eficientemente. Esses sistemas oferecem aos

administradores informações úteis para obter um feedback para várias operações comerciais

(STAIR, 1998, p.208).

,
4.3.4 NUMERO DE EMPREGADOS

Considerando o critério de número de empregados para a classificação da empresa

quanto ao seu porte, conforme critério utilizado pelo SEBRAE (2004), pode-se verificar, que

das 12 empresas pesquisadas, duas empresas se encontram no grupo das microempresas, sete

se encontram no grupo das empresas de pequeno porte, duas nas de médio porte e apenas uma

se apresenta como empresa de grande porte.



Tabela 5 - Classificação das empresas considerando critério do número de empregados

Classificação Freqüência Percentual
Válido (%)

Microempresa 2 16,7
Empresa de pequeno porte 7 58,3
Empresa de médio porte 2 16,7
Empresa de grande porte 1 8,3

Total: 12 100,00
Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2008

Todas as empresas geram juntas, 670 empregados diretos, evidenciando uma média de

55,8 empregados por empresa. Deste total, foi identificado que apenas 85 pessoas utilizam o

computador, ou seja, apenas 12,68%, demonstrando assim um baixíssimo grau de utilização

de computadores por parte dos funcionários.

Em relação ao número de computadores, pode-se dizer que todas as empresas possuem

equipamentos de informática. Utilizando-se do conceito de distribuição, modelo estatístico

para o padrão de ocorrência dos valores de uma determinada população, utiliza-se o

histograma, ferramenta esta que dispõe as informações de modo que seja possível a

visualização da forma da distribuição de um conjunto de dados e também a percepção da

localização do valor central e da dispersão dos dados em tomo deste valor central

(THIELMANN, 2007, p.98). Conforme a distribuição do número de computadores nas

empresas pesquisadas, um é o valor mínimo e trinta o valor máximo da amostra. A amplitude

dos dados (R) é de 29, diferença esta entre o valor máximo e o valor mínimo, e o número de

intervalos ou classes é de aproximadamente 5, cálculo este identificado pela equação abaixo:

k==1+3,3.logn

k == 1+3,3.log12

k==5

Onde; n == número de empresas;

k == número de intervalos ou classes.

Para o cálculo do comprimento de cada intervalo de classe (h), utiliza-se a equação

h==Rlk, onde h é denominado a amplitude da classe.

h==Rlk

h==29/5

h~==6



Onde; h == comprimento de cada intervalo de classe;

R == amplitude dos dados;

k == número de intervalos ou classes.

Os dados obtidos na classificação pode ser examinado na tabela abaixo, constatando que

a maioria das empresas pesquisadas, possuem até 6 computadores, quatro dessas empresas

possui entre 6 e 12 computadores e apenas uma está na faixa entre 24 e 30 computadores.

Tabela 6 - Número de empresas em relação ao número de computadores

61 12

Número de empresasAmplitude de classe- Número de
computadores
OI 6 7

4
121. 18 O
181 24 O
241 30 1

Total: 12

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2008

Observa-se um baixo número de computadores nas empresas, carência esta devida pela

baixa existência de profissionais qualificados dentro da empresa, ou pela opção da não adoção

das tecnologias de informação na automatização dos processos operacionais, utilizando

apenas os computadores para serviços burocráticos, tais como controle financeiro, folhas de

pagamentos, entre outros.

Cruzando as informações entre a utilização dos computadores e os cargos de nível

gerencial, médio e operacional, constatou que nos cargos de nível operacional nas 12

empresas pesquisadas, nenhuma empresa utiliza os computadores neste cargo. Sendo algumas

das empresas pesquisadas de origem familiar, onde muita das vezes o dono é o próprio

gerente, constatou que as porcentagens entre nível médio e gerencial estão na faixa de 50%.

4.3.5 PERFIL DOS HARDWARES DAS EMPRESAS PESQUISADAS

o hardware corresponde à parte material, aos componentes fisicos do sistema; é o

computador propriamente dito. O hardware dá assistência as ati idades de entrada,

processamento e saída de um sistema de informação baseado em computador. O hardware do
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sistema de computador deve ser selecionado e organizado para atingir eficaz e eficientemente

os objetivos do sistema de computador. (STAIR, 1994, p.72).

O hardware utilizado precisa estar combinado, conforme o porte da empresa de forma a

atender às necessidades da mesma. A velocidade de processamento varia de acordo com os

requisitos mínimos para a utilização de determinado software ou tecnologia implementada.

Como qualquer máquina, o computador possui várias partes, que são montadas para

formar um computador capaz de entrar em operação. Independente de sua forma ou tamanho,

todos os computadores dispõem de cinco componentes básicos: processador, memória,

dispositivo de entrada/saída, armazenamento em disco e programas (NORTON, 1997, p.14).

O servidor é um sistema de computador usado para armazenar programas e arquivos em

um ou mais dispositivos de disco e coordenar as atividades da rede. O servidor tipicamente

abriga importantes dados e programas da empresa. Quando uma pessoa na rede usa um

programa ou dado armazenado no servidor, o servidor do arquivo transfere os programas

necessários e/ou dados para o computador do usuário. O servidor pode ser um computador de

qualquer tamanho, de microcomputador a computador de grande porte (STAIR, 1998, p.160).

Dentre as empresas pesquisadas, todas possuem equipamentos de informática, e apenas duas

empresas utiliza-se de servidores robustos para gerenciar a rede de computadores presente em

seus estabelecimentos. Das duas empresas que possuem servidores, apenas uma informou o

tipo de servidor utilizado. Essa empresa conta com sete servidores, sendo um classificado

como Linux Sedora e seis como Windows Server 2000. Os servidores do Windows Server

2000 armazenam todos os dados da empresa e os dados referentes ao sistema integrado de

informações, Microsiga. O servidor Linux, gerencia as informações do correio eletrônico e do

Firewall.

Sobre as configurações dos principais computadores da empresa, apresentado na Tabela

7, pode-se verificar que sete empresas, ou seja, 58,4% do percentual válido da pesquisa, têm

corno principal equipamento o modelo Pentium IV, quatro possui o Pentium 111,1 empresa

possui o modelo AMD K6 e nenhuma possui o modelo lançado recentemente pela Intel, o
,

Pentium Dual Core. E importante salientar, que existe um domínio muito grande dos modelos

que utilizam os computadores da marca Intel.
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Tabela 7 - Configuração dos principais computadores das empresas

Configuração do com}!utador Freqüência Percentual
Pentium III 4 33,3
Pentium IV 7 58,4
Dual Core O 0,0
AMDK6 1 8,3

Total: 12 100,0

Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2008

Em relação às marcas dos computadores, apenas uma empresa não respondeu a

pesquisa. Na Tabela 8, abaixo, os percentuais válidos, são somente para as empresas que

responderam a pergunta. Das onze empresas, cinco computadores são montados,

representando 45,5% do percentual válido, quatro apresentam computadores da marca HP e

dois da marca Positivo. Não foram encontrados na empresa computadores da marca Dell,

Apple, Compaq, Toshiba, dentre outros.

Tabela 8 - Marca dos computadores das empresas

Marca do computador Freqüência Percentual Válido
Montado 5 45,5
HP 4 36,4
Positivo 2 18,2
Não informado 1 O

Total: 12 100,0
Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2008
,
E comum encontrar no mercado computadores fabricados por empresas conceituadas,

como HP, IBM, Toshiba, Dell, entre outros. Os PCs "de marca" são projetados por

engenheiros especializados, que combinam as peças do computador de forma que este

obtenha o máximo de desempenho aliado a um custo aceitável. Assim, não é preciso se

preocupar com aquecimento do processador e da placa-mãe, por exemplo, já que o interior do

computador é devidamente ventilado. Por essas características, essas máquinas tendem a ter

menos problemas do que os computadores montados em loja. Ainda há o fato do suporte

dessas empresas, em geral, serem eficientes. Outro fator a se considerar é o preço. O custo dos

computadores de marca antigamente era mais elevado que os montados em loja, mas os

incentivos fiscais no Brasil fizeram com que o preço desses equipamentos caísse muito. Mas

pode-se constatar na pesquisa que ainda há a predominância por computadores montados nas

empresas, porém, deve-se considerar, que o risco de haver problemas oriundos de falta de
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especialização técnica é um pouco maior, assim como é necessário conhecer bem os

dispositivos que serão adicionados ao computador para não ser enganado na hora da compra.

4.3.6 PERFIL DOS SOFTWARES DAS EMPRESAS PESQUISADAS

Uma das principais funções dos softwares é dirigir o trabalho do hardware. O

ingrediente que estabelece que o computador executará uma tarefa específica é o software -

instruções eletrônicas que em geral residem em um meio de armazenamento. Um conjunto

específico dessas instruções é chamado programa. Quando o computador está usando um

programa particular, dizemos que ele está rodando ou executando aquele programa. Como o

programa informa aos componentes fisicos da máquina o que eles devem fazer, sem eles o

computador nada poderia fazer. Ele seria apenas uma caixa de metal e plástico. Há dois tipos

básicos de software: software básico e software aplicativo. Um dos principais tipos de

software básico, chamado sistema operacional, informa ao computador como ele deve usar

seus próprios componentes, informando ao computador como interagir com o usuário e

aceitar comandos de dispositivo de entrada - em geral, o teclado ou o mouse, enviando assim

comandos ao computador. O software aplicativo informa ao computador como realizar tarefas

específicas para o usuário como, por exemplo: Contabilidade, Folha de Pagamento, Contas a

Receber, Orçamento, Estoques, etc. (NORTON, 1997, p.21-25).

Em relação às empresas pesquisadas, todas apresentam sistema operacional, apenas

duas apresentam nas sua estações de trabalho o Windows 2000, que é um aperfeiçoamento do

Windows NT, utilizando maiores recursos interativos e funções para a Internet e Intranet. As

outras dez empresas, ou seja, 83,3%, apresentam o Windows XP nas suas estações de

trabalho. O Windows XP, foi o primeiro upgrade para o Windows 2000. Disponível em três

versões: doméstica de 32 bits, empresarial de 32 e 64 bits. O Windows XP é conhecido pela

sua estabilidade e eficiência que melhoraram ao longo das versões do Microsoft Windows.

Ele apresenta uma interface gráfica redesenhada significativamente, uma mudança para que o

tomou mais amigável do que versões anteriores do Windows.

Todas as empresas pesquisadas utilizam software aplicativo da Microsoft, com seu

pacote de utilitário Office, contendo planilhas eletrônicas, processadores de texto e suporte à

gráficos e apresentações de slides. Em relação ao banco de dados, apenas uma empresa não

desfruta do banco de dados do Office, usando o banco de dados da Microsoft SQL, sendo que

todas as outras usam o Access, do Office. Conforme informações no site da Microsoft, o SQL

Server é um sistema gerenciador de banco de dados relacional criado pela Microsoft. Com a

nova versão o Microsoft SQL Server 2008 é fornecida uma plataforma de dados confiável,
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produtiva e inteligente que permite que você execute suas aplicações de missão crítica mais

exigentes, reduza o tempo e o custo com o desenvolvimento e o gerenciamento de aplicações

e entregue percepção que se traduz em ações estratégicas em toda sua organização. O SQL é

um banco de dados robusto e usado por sistemas corporativos dos mais diversos portes. Essa

empresa, que utiliza o SQL Server, possui faturamento superior à 2.400.000,00.

A pesquisa identificou que todas as empresas utilizam algum sistema anti vírus , sendo

que seis utilizam o Norton Antivírus, três o AVG Free Edition, um o Mcafee Version e duas

empresas não responderam o tipo de software.

O AutoCAD é um software aplicativo que auxilia os engenheiros civis a redefinir

projetos ao usar tecnologia comprovada para eliminar grande parte da maçante e gradual

criação de plantas e ajuda a acelerar a execução de alterações de projeto e facilita a avaliação

de cenários múltiplos de projeto. Das empresas pesquisadas, dez utilizam esse software para

os serviços de construção civil, uma empresa alegou que não utiliza o AutoCAD, pois a

licença é cara e ela não dispõe de recursos disponíveis para a sua implantação e uma empresa

não respondeu.

Para acesso a Internet, o navegador utilizado por todas as empresas é o Internet

Explorer, da Microsoft. E para a utilização do correio eletrônico, quatro empresas possuem o

MS Outlook, e todas as outras tem acesso ao correio através de um provedor, onde 62,5%

utilizam o provedor Velox.

Nenhuma empresa possui sistema de Suporte ao Executivo e também nenhuma empresa

utiliza Fonte Aberta, como por exemplo, Linux.

Do total das empresas pesquisadas, duas empresas apresentam outros softwares

relevantes, que foi desenvolvido exclusivamente para atender à necessidade da empresa. Um

deles é Sistema de Controle da Empresa, onde se pode levantar dados de orçamento, controle

financeiro, contas a pagar e, também levanta custos referente à obra. A empresa em questão

alegou a necessidade de integrar os computadores em redes. Outro programa identificado na

pesquisa foi um programa desenvolvido para compra de mercadorias, onde o solicitante emite

uma ordem de compra e envia para os outros setores da empresa, tais como almoxarifado,

tesouraria, etc.

Os sistemas integrados de gestão são de extrema importância para gerenciar as

atividades básicas de uma empresa. Eles agilizam o processamento das atividades

empresariais e ajudam os gestores a tomarem melhores decisões nas suas respectivas áreas de

negócios. Apenas duas empresas possuem sistemas integrados de gestão, sendo que uma

utiliza o Siga da Microsiga e outra utiliza o sistema SOX. Quando questionado à empresa, o
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que levou principalmente à utilização dos sistemas integrados de gestão, as mesmas

responderam que os sistemas geram melhor organização interna e que diminui os custos das

operações. Isto demonstra a preocupação das empresas em melhorar o desempenho de seus

processos organizacionais através da implementação de procedimentos e padronizações que

os sistemas integrados permitem fazer. Os principais impactos causados pela utilização destes

sistemas foram respectivamente: melhor organização interna, diminuição nos custos das

operações, informações mais precisas para a tomada de decisão, diminuição da inadimplência,

aumento do faturamento e aumento no volume de venda de imóveis. A empresa que possui o

sistema SOX, possui também o sistema RM CPR, que é um sistema de controle

financeiro/contábil e o sistema PROSOFT, sistema esse usado para emissão de folhas de

pagamento.

Do universo das empresas pesquisadas, nenhuma possui sistema de relacionamento com

os clientes. Todos os contatos são realizados por e-mail ou telefone. O e-mail tomou-se uma

forma muito popular de comunicação, e que tem sido usada como uma ferramenta para muitos

ramos de negócios, porque conecta pessoas em todo o mundo de forma imediata. Como se

pode perceber o e-mail ainda possui predominância na relação com os clientes das empresas

pesquisadas.

Comércio eletrônico ou e-commerce, ou ainda comércio virtual, é um tipo de transação

comercial feita especialmente através de um equipamento eletrônico, como, por exemplo, um

computador. Conceitua-se como o uso da comunicação eletrônica e digital, aplicada aos

negócios, criando, alterando ou redefinindo valores entre organizações (B2B) ou entre estas e

indivíduos (B2C), ou entre indivíduos (C2C), permeando a aquisição de bens, produtos ou

serviços, terminando com a liquidação financeira por intermédio de meios de pagamento

eletrônicos. Das empresas pesquisadas, nenhuma empresa utiliza esta ferramenta, e muitas

delas não conhecem o beneficio que o comércio eletrônico proporciona.

-4.3.7 PRINCIPAIS DIFICULDADES NA ADOÇA0 DAS TECNOLOGIAS DE

INFORMAÇÃO

Após uma análise geral das tecnologias de informação utilizadas nas empresas de

construção civil de Volta Redonda e região e os fatores impactantes no seu negócio, todas as

empresas foram convidadas a responderem sobre as principais dificuldades encontradas para a

adoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC). Para esta parte da pesquisa foi

utilizado o critério, que diz que quanto maior a pontuação, maior é o grau de dificuldade da
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adoção das tecnologias de informação e comunicação. Para se chegar a estes valores, foi

utilizada uma escala que varia de um a onze, sendo um para a menor dificuldade e onze para a

maior dificuldade. Após a tabulação dos dados, foi necessário somar as pontuações para cada

um dos itens avaliados. O somatório total máximo que cada item pode alcançar é de 132

pontos, ou seja, 12 empresas vezes o valor máximo da pontuação que é igual a 11 pontos. Os

dados estão demonstrados na Tabela 9.

A partir da análise das informações obtidas, pode-se constatar que a principal

dificuldade encontrada pelas empresas na adoção das TIC é o alto custo de implantação

dessas tecnologias, que ainda não possuem preços acessíveis para as empresas de pequeno

porte.

O segundo fator predominante na dificuldade de adoção das TIC são as divergências

internas à empresa na decisão de adotar as novas tecnologias de informação. Esta decisão

deve ser discutida e analisada, e deve ser tomada entre os membros da organização ou pelo

diretor da empresa. Muita das vezes, essa decisão é top down, ou seja, a decisão de adotar ou

não as TIC vem da alta gerência da empresa.

Como terceiro fator que dificulta a adoção das TIC, pode-se citar a dificuldade de

assistência técnica. As empresas alegaram escassez de técnicos especializados e preparados

para atender às condições apresentadas por estas empresas, onde muita das vezes elas não

ficam satisfeitas com os serviços prestados, solidificando a idéia de que é melhor não utilizar

as tecnologias de informação e comunicação, já que o mercado não possui assistência técnica

qualificada.

Os outros fatores podem ser consultados na tabela abaixo, onde se apresenta os

resultados em ordem decrescente de importância para a adoção das TIC nas MPMEs de

construção civil de Volta Redonda e região.

Pode-se dizer que estas empresas ainda não se conscientizaram da importância do uso

dessas tecnologias, para ganhos de vantagem competitiva e também na possibilidade de

ganhos de eficiência e eficácia no processo organizacional, diminuindo os custos operacionais

e melhorando sua competitividade e lucratividade no mercado de construção civil.
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Tabela 9 - Principais dificuldades na adoção das tecnologias de informação

Principais Dificuldades Somatório
(ordem decrescente)

Alto custo de implantação 98
Divergências internas à empresa na decisão de adotar as novas tecnologias de
informação. 83
Qualidade da assistência técnica 79
Carência de recursos humanos com qualificação necessária para operar 78
Ter prestadores de serviços qualificados e próximos 78
Ter informações suficientes sobre o desempenho das tecnologias oferecidas 70
Resistências internas à implementação da TIC por parte dos funcionários. 57
Inadequação do sistema às necessidades da empresa 55
Dificuldade de integração entre os vários sistemas de informações da empresa 50
Dificuldade de integração com os sistemas de informações dos clientes finais 39
Dificuldade de integração com os sistemas de informação dos bancos 35
Fonte: Dados da pesquisa de campo, 2008

4.3.8 AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) EM

RELAÇÃO À COMPETITIVIDADE NAS MPMES

As organizações usam sistemas de informação para darem apoio às suas metas. O uso

bem sucedido das tecnologias de informação envolve a identificação de áreas decisivas para o

sucesso, empenho para melhorar a produtividade, ênfase no aperfeiçoamento contínuo e

desenvolvimento de sistemas de informação que podem oferecer vantagem competitiva à

empresa. A grande motivação para as empresas buscar adquirir recursos de tecnologia de

informação é a sua sobrevivência num mercado cada vez mais global e competitivo.

Das empresas pesquisadas, seis disseram que a adoção da TIC aumentou o nível de

competitividade da empresa, desse universo, três empresas informaram aumento no nível de

lucratividade, dois alegaram aumento no número de serviços e uma empresa identificou

aumento na participação de mercado. Das empresas que não perceberam aumento de

competitividade na adoção das TIC, somam-se duas empresas, que responderam que essas

tecnologias não têm influência no aumento de competitividade de suas empresas, e sim, a

competição se dá em relação ao preço ofertado. Quatro empresas não responderam a esta

pergunta. Em relação aos principais resultados advindos em relação ao aumento da

competitividade quando da adoção das TIC, as empresas responderam que houve diminuição

na inadimplência das empresas, melhor organização interna, melhor organização dos recursos,

padronização das informações e melhor qualidade e rapidez nos serviços prestados.

Apesar de algumas empresas pesquisadas terem alegado aumento no nível de

lucratividade de seus negócios, não se pode afirmar a exatidão destas informações, pois as
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mesmas não foram fundamentadas em dados e fatos, uma vez que essas empresas não

divulgaram seu faturamento antes e após a adoção das tecnologias de informação e
. -comunlcaçao.

Quando questionadas às empresas se o aumento ou diminuição da competitividade foi

resultado direto da adoção das TIC, seis empresas responderam que não cinco empresas

responderam que esse resultado tem relação direta com as TIC e uma empresa não sabe ou

não respondeu.

As empresas esperam que com apenas a aquisição de modernas tecnologias para

tratamento de informações, sua agilidade e flexibilidade melhorem significativamente, além

do aumento da qualidade dos seus serviços. Mas muita das vezes a aquisição desses recursos

não é bem planejada, e eles não são bem aproveitados devido principalmente à falta de

conhecimento de sua potencialidade, dificuldades entre os vários sistemas de informação da

elnpresa e falta de treinamento dos usuários. Devido a essas dificuldades, algumas empresas

não desfrutam dos benefícios proporcionados pelo uso da tecnologia de informação. Sendo

assim, muitas MPMEs não observam grandes mudanças após a adoção das tecnologias de

informação e não enxergam grandes benefícios no seu uso.
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5 ANÁLISE DOSRESULlADOS

A partir da análise dos resultados e do referencial teórico, é contrastada a prática com a

teoria, apresentando algumas considerações entre o que foi encontrado nas empresas

pesquisadas e o que foi abordado no referencial teórico.

A necessidade da tecnologia de informação nas empresas é um dos fatores mais

importantes para que as MPMEs alcancem um patamar de competitividade no mercado atual.

Mas pôde-se constatar que algumas empresas ainda apresentam tecnologias obsoletas, apesar

das tecnologias de informação serem consideradas oportunidades de negócio. Muitas

elnpresas ainda encontram resistência na adoção dessas tecnologias, alegando alto custo de

implantação e divergência interna na adoção das mesmas. A maioria das empresas

demonstrou durante a pesquisa, falta de conhecimento da potencialidade do uso das TIC.

Pôde-se verificar que o conhecimento por parte dos empresários no assunto ainda é muito

restrito. Alguns sequer conhecem os recursos que tem disponível, agravando ainda mais o

mau aproveitamento e o baixo retomo dos recursos apresentados após a informatização.

Em relação aos computadores utilizados nas empresas, quase 50% dos entrevistados

utilizam computador montado, devido à grande diferença de preço em relação aos

computadores "de marca", mas muita das vezes não é fácil encontrar assistência técnica

qualificada para esses computadores. As empresas na sua maioria não utilizam computadores

com tecnologia avançada. Esses processadores até conseguem processar informações, mas

esse processamento é muito lento. Pôde-se perceber que as empresas que utilizam o

AutoCAD, são as que possuem computadores com uma configuração melhor, visto a

necessidade no uso desse software. As configurações encontradas nas empresas comprovam o

argumento de que a rapidez de difusão das inovações tecnológicas não acompanha a adoção

nas MPMEs. A maioria das empresas utilizam o Windows XP na sua estação de trabalho,

devido a sua fácil interface gráfica. Todas as empresas utilizam o pacote Office e realizam
,

todo o trabalho burocrático no computador, através desse software. E importante salientar a

necessidade de se definir e obter o software primeiramente, para depois adquirir o hardware

apropriado para executá-lo, para não se ter problemas com o processamento das informações.

Nenhuma empresa possui software de relacionamento com os clientes, a maioria dos contatos

são realizados através de e-mail e telefone, e apenas duas empresas apresentam sistema

integrado de gestão, o que demonstra que as inovações não têm atingido significativamente as

MPMEs.
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Os fatores que levam empresas a adotar as tecnologias de informação é a busca por um

melhor desempenho do seu negócio e ganhos de antagem competiti a em relação aos

concorrentes. Mas pôde-se constatar que as MPMEs pesquisadas utilizam o computador

apenas para serviços burocráticos, deixando de desfrutar das inúmera po ibilidades que

essas tecnologias podem trazer para a empresa. Essas empresas preci am e atualizar e

conhecer os pacotes oferecidos no mercado, procurando identificar e implementar essas

tecnologias nas suas atividades, contratando pessoas especializadas para o processo de

informatização dos negócios da empresa, definindo assim, suas principais deficiências

informacionais que podem ser supridas com o uso dessas tecnologias. Essa busca pelo

conhecimento da tecnologia de informação é de grande importância para o crescimento da

empresa e para o aumento da competitividade das mesmas. Mas pôde-se constatar claramente

que as MPMEs pesquisadas não conhecem as tecnologias oferecidas no mercado e também

não mostram interesse em pesquisar os desempenhos proporcionados por estas tecnologias.

Analisando os impactos advindos com a utilização das TIC, pôde-se perceber nas

empresas entrevistadas, melhor organização interna, padronização das informações e

agilidade nos serviços prestados. Confirmando que as MPMEs pesquisadas utilizam a

informatização para o enxugamento da empresa (redução de papéis, fichas, anotações,

arquivos, etc); eliminação das atividades de elaboração manual de ficha de fornecedores,

etnissão de notas fiscais, controle de orçamentos, que podem ser realizadas no computador; e

agilidade, segurança e exatidão das informações levantadas. Mas essas empresas não

exploram essa tecnologia para elaborar estratégias, tomar decisões, obter um relacionamento

melhor com seus clientes, realizar compras e vendas através da Internet participar de

licitações virtuais, etc. Enfim, desconhecem os modelos de gestão de alta performance e mais

uma vez comprovam o uso da tecnologia para serviços burocráticos e internos da empresa.

Observou-se que a principal dificuldade nas MPMEs na adoção das TIC é o alto custo

de implantação dessas tecnologias, demonstrando assim que essas tecnologias ainda não estão

acessíveis a preços competitivos para essas empresas. Em relação as di ergências internas em

adotar as TIC, a maioria dos empresários não enxergam resultados nessas tecnologias,

preferindo investir o dinheiro em novas construções ou projetos, considerando que o universo

pesquisado constitui-se em sua totalidade, de empresas do ramo de construção civil.

Conforme constatado na teoria, o ramo de construção civil ainda é atrasado, usando

processos defasados no gerenciamento do processo construtivo. Essas empresas precisam

estabelecer estratégias de mercado. Segundo Porter (1980, p.32), são as forças da

concorrência que determinam a estratégia. Essas empresas precisam conhecer seus
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concorrentes e também os seus processos, para assim criar estratégias de redução de custos e

diferenciação do produto final. As empresas de cons rução ci il têm enfrentado um mercado

cada vez mais competitivo, onde as inovações em novas tecnologias e no as modelos de

gestão são de extrema importância para ganhos de competitividade e lucratividade. Apesar de

algumas empresas pesquisadas terem alegado esses ganhos em seus negócios não se pode

afirmar que eles se deram exclusivamente pela adoção das TIC, ou se outros fatores

impactaram nessas variáveis, pois essas informações não foram baseadas em dados e fatos,

uma vez que as empresas não informaram o retomo de faturamento após a adoção dessas

tecnologias. Algumas empresas destacaram que não são as tecnologias que geram

competitividade para elas e sim a oferta do melhor preço no mercado, ou seja, consideram o

preço o diferencial competitivo, mas deixam de se atentar para o fato de que, o investimento

em tecnologia diminui os custos operacionais da empresa, propiciando vantagem competitiva

na geração de preços e, conseqüentemente, maior participação de mercado. Essas empresas

demonstram que não há notória relação dos objetivos principais das empresas pela adoção das

TIC quanto à sua estratégia competitiva. A maioria das MPMEs estudadas utiliza a TI

somente como uma ferramenta para a organização interna, deixando de propiciar das forças

competitivas provenientes da uma adoção planejada dessas tecnologias.
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-6 CONCLUSOES

Este trabalho se concentrou no esforço de identificar o princ·pais obstáculos ao uso da

tecnologia de informação e as principais dificuldade encon radas para a implementação

dessas tecnologias. O estudo contribuiu para um melhor conhecomen o dos processos e

tecnologias disponíveis e utilizados nessas empresas e, também, para o aprofundamento do

processo de adoção das TIC e seus impactos nas MPMEs de construção ci il de Volta

Redonda e região.

As informações têm sido utilizadas como uma ferramenta de grande importância para a

tomada de decisão nas empresas. A tecnologia de informação tem papel importante para o

processamento dessas informações, e é considerada como um dos principais fatores para que

as MPMEs alcancem ou mantenham um patamar de competitividade no mercado atual, sendo

considerada fator determinante na busca do sucesso dessas empresas. Os sistemas de

informação têm auxiliado os executivos nas tomadas de decisão, pois através desses sistemas

é possível acessar informações relevantes, tais como indicadores de sucesso e desempenho de

indivíduos critico para esse sucesso.

A tecnologia da informação deve ser utilizada como um instrumento de suporte ao

desenvolvimento da organização, devendo estar alinhada com a estratégia de negócio da

empresa, a fim de obter vantagens competitivas no mercado em que atua. As MPMEs

precisam ter uma clara visão estratégica do seu negócio e da utilização das tecnologias de

informação, para um impacto significativo no desempenho da sua empresa.

Esta pesquisa teve como foco um ramo específico de atuação, o ramo de construção

civil. Esse ramo é considerado representativo, por possuir grande influência na economia

brasileira, alta capacidade empregatícia e grande participação no PIB. Pôde-se observar que as

empresas pesquisadas ainda possuem um gerenciamento do proce o construtivo defasado,

pois a maioria dessas empresas utilizam a tecnologia da informação apenas para atividades

burocráticas e não como ferramentas para o aumento da competitividade e lucratividade das

suas empresas. Essas empresas precisam buscar cada ez mais novos métodos de

gerenciamento de seu processo produtivo, tendo em vista ganhos de produtividade e

qualidade, redução de prazos e custos, além do foco no cliente.

Considerando as dificuldades e limitações do presente estudo, novas pesquisas podem

ser sugeridas nesta área, buscando conhecer e aprofundar o tema em outras regiões do Estado

do Rio de Janeiro, a fim de poder traçar um comparativo das TIC, a nível estadual,

identificando-se as regiões em que a tecnologia da informação é mais deficiente e mais
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avançada, nas MPMEs do ramo de construção civil. Outra questão importante é analisar um

maior número de empresas, buscando obter um número maior de dados de forma a traçar um

perfil mais completo deste setor.



38

7 BIBLIOGRAFIA

ALECRIM, Emerson. ° que é Tecnologia da Info
<http://www.infowester.comlcoI1508·04.ph >. e

a ã T
nh

2 06. Disponível em:
O.

BERALDI, Lairce Castanhera' FILHO Edmundo E . ã .
Informação na Gestão de Pequenas Empresas. Janeiro de 20 O.

Tecnologia de

BRITTO, Jorge N. de P. "Características Estruturais e odu Operan i da R e de Firmas
em Condições de Diversidade Tecnológica" - Tese de Doutorado de Economia da Faculdade
de Economia e Administração da Universidade Federal Fluminense. Outubro de 1999.

CAMPOS FILHO, M.P. Os Sistemas de Informação e as Modernas Tendências da Tecnologia
e dos Negócios. Revista de Administração de Empresas. n.6, v.34, pág 33-45, nov./dez.

CARMO, Romeu Mendes. Gestão da Tecnologia de Informação. Disponível em:
<http://www.guiarh.com.br/p62.htm>. Acesso em 02 novembro 2008.

CARVALHO, Lídia Raquel; Barbosa, Luciano. Bioestatística. Disponível em:
<http://www.ibb.unesp.br/departamentos/Bioestatistica/bioestatistica_I.pdf>. Acesso em: 04
novembro 2008.

CASSARRO, Antônio Carlos. Sistemas de Informação para Tomada de Decisões. 2° ed. São
Paulo: Pioneira, 1994.

CASTRO, C.M. A Prática da Pesquisa. MacGrow-Hill do Brasil, São Paulo: 1977.

COUTINHO, Clara. Métodos e Técnica de Amostragem. Disponível em:
<http://claracoutinho.wikispaces. com/M%C3 %A9todos+e+ T%C3 %A9cnicas+de+ Amostrage
m>. Acesso em: 15 novembro 2008.

DAVENPORT, Thomas H. Reengenharia de Processos: Como inovar na empresa através da
tecnologia da informação. Campus. Rio de Janeiro: 1994.

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos. Apoio direto à Inovação. Programação FVA
200-2003. Disponível em:
<http://www.finep.gov.br/fundos_setoriais/verde_amarelo/ documento s/ct-
fva01apoio_inovacao.pdf>. Acesso em: 12 de outubro de 2008.

LA ROVERE, Renata Lebre. Perspectivas das micro e pequenas empresas no Brasil. Revista
de Economia Contemporânea. Volume 5, edição especial. Rio de Janeiro: 2001.

LASTRES, Helena M. M.. FERRAZ, João Carlos. Economia da Informação, do
conhecimento e do aprendizado. IN: Informação e Globalização na Era do Conhecimento.
LASTRES, Helena M.M .. ALBAGLI, Sarita. (org). Editora Campus, Rio de Janeiro: 1999,
p.27-57

Lei Federal Brasileira número 9.841 de 05 de outubro de 1999. Disponível em:
<http://www.guiadofranchising.com.br/leis/lei9841.php>. Acesso em: 22 junho 2008.



39

MEIRELLES, Fernando. Informática - Novas Aplicações com Microcomputadores. 2° Ed.
Makron Books. São Paulo: 1994.

MINTZBERG, H; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de Estratégia - Um Roteiro pela
Selva do Planejamento Estratégico. Editora Bookman, Porto Alegre: 2000.

NORTON, Peter. Introdução à Informática. Makron Books. São Paulo: 1997.

PASSOS, Carlos Artur Kruger. Novos Modelos de Gestão e as Informações. IN: Informação
e Globalização na Era do Conhecimento. LASTRES, Helena M.M.. ALBAGLI, Sarita.
(org). Editora Campus, Rio de Janeiro: 1999.

PEREIRA, J.C.R. Análide de Dados Qualitativos: Estratégias Metodológicas para as Ciências
da Saúde, Humanas e Sociais. 3°. ed. Editora da Universidade de São Paulo: 2001.

PINA,Bernardo. O que é uma sociedade limitada. Disponível em:
<http://www.produzindo.net/o-que-e-uma-sociedade-Iimitada/>.Acesso em: 15 novembro
2008.

PIVA, H.L. (2001) - Construbusiness 2001 - 4° Seminário da Indústria brasileira de
Construção - FIESP-CIESP - São Paulo.

PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise de Indústria e da
Concorrência. Tradução de Elizabeth Marinho de Pinho Braga. 7a. ed. Editora Campus. Rio
de Janeiro: 1986. Título original: Competitive strategy.

PREMKUMAR G., ROBERTS, Margaret. Adoption ofnew information technologies in rural
small businesses. Omega, The Intemational Joumal ofManagement Science. 1999.

ROTHWELL, Roy, e DODGSON, Mark. Technology- based SMEs: their Role in Industrial
and Economic Change. Buckinghamshire. UK:Inderscience Enterprises, 1993.

SAVIOZ, P.; BLUM, M. Strategic forecast tool for SMEs: How the opportunity landscape
interasts with business strategy to anticipe technological trends. Technovation., v. 22, 2002.
Disponível em: <http.//www.elsevier.com/locate/technovation>. Acesso em: 22 junho 2008.

SILVA, Edna; MENEZES, Estera. Artigo: Metodologia da Pesquisa e Elaboração da
Dissertação - Florianópolis: 2001.

THIELMANN, Ricardo. Adoção das Tecnologias de Informação em Micro e Pequenas
Empresas: Experiências em Juiz de Fora. Dissertação de estrado: COPPE/UFRJ, Rio de
Janeiro: 2005.

THIELMANN, Ricardo. Controle da Qualidade I. Curso de engenharia mecânica e
metalúrgica da Universidade Federal Fluminense. 2007



40

Anexo 1 - Questionário Aplicado na Pesquisa de Campo - Empresas de Construção
Civil

Parte I - Identificação da Empresa I organização

Nome da Empresa:

Nome Fantasia:

Endereço Completo:

Telefone: Celular:

Natureza Jurídica

D Firma Mercantil Individual
LI Sociedade por quotas de responsabilidade Ltda.

LI Sociedade Anônima

D Sociedade Cooperativa

Ramo de Atuação
D. Indústria

D. Serviço
D. Comércio

Faixa de Faturamento da Empresa - considerar a média dos últimos três anos
1) D até R$ 240.000,00

2) D de R$ 240.001,00 a R$ 1.200.000,00

3) o de R$ 1.200.001,00 a R$ 2.400.000,00

4) o de R$ 2.400.001,00 a R$ 10.500.000,00

5) D de R$ 10.500.001,00 a R$ 60.000.000,00

6) D Acima de R$ 60.000.001,00

Número de Empregados - considerar a média dos últimos 12 meses. _

Qual é o negócio da empresa, ou seja, o que a empresa se dispõe a produzir/
comercializar/prestar?



Quais são os principais produtos e serviços fabricados e comercializados?
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Mercado GeográficoProdutos I Serviços O/o sobre o faturamento

Quantos clientes a empresa tem? Quem são os principais clientes?

Produtos I ServiçosCliente O/o sobre o faturamento

Quais produtos I serviços foram desenvolvidos nos últimos dois anos?

Produtos I Serviços % sobre o faturamento

parte 11- Levantamento da utilização das Tecnologias de Informação e
comunicação

11.1 - Computadores

1) A empresa possui equipamentos de informática? ( ) Sim ( ) Não
Quantos? --------

2) Se sim? Qual o principal ou maior equipamento de informática da empresa.
2.1 Marca: 2.2 Modelo: ------------
3) Número de pessoas que utilizam computadores? _

4) Quem utiliza os computadores? (Total igual a 1000/0)

% da Diretoria e 0/0 do Nível % do Nível
Alta Gerência Médio Operacional
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5) Perfil do total atual de microcomputadores (número de micros)

486
(ou Pentium PENTIUM PENTIUM PENTIUM PENTIUM Outro

menor) lou 11 111ou 40u Dual
AMDk6 Semprom Athlon Core

Ou XP
Celerom

6) A empresa utiliza algum computador portátil?
( ) Sim ( ) Não

7) Se sim, qual{ais)?
Ponto de

NOTEBOOKS PAL TOPS COLETORES Venda ou

DE DADOS
Caixa em

Rede

11- Programas utilizados
11.1- Programas de uso comuns na empresa

1) Quais os principais programas utilizados?
Qual o Programa de

Software no Usuário Final uso Predominante?
(produto e versão)

Sistema Servidores (ex. Unix, Linux, NT, ... )
Operacional Estações (ex. Win2000, NT, XP, 98, ...)
Sistemas Aplicativos Integrados (ex. Office, Smart Suite, Star Office ... )
Planilha Eletrônica (ex. Lotus, Excel, ... )
Processador de Textos (ex. Word, WS v6, ... )
Banco de Dados (ex. dBASE, Fox, Access, ... )
Gráficos e apresentações (ex. Power Point, ... )
Gráficos técnicos (ex. AutoCAD, ... )
Linguagem (ex. C, Pascal, Delphi, VB, ... )
Editoração eletrônica (ex. PageMaker, Corei Draw, Photoshop ... )
Correio eletrônico (ex. Exchange, Notes, Outlook Express ... )
Navegador Internet (ex. Netscape v5, Explorer, Firefox, Opera ... )
Groupware (ex. MS-Exchange, Lotus Notes, ... )
EIS (Sist. Suporte ao Executivo) (ex. Lighship, ... )
Antivírus (ex. Viruscan, NAV, ... )
Fonte Aberta/Freeware (ex. Linux, ... )
Outro relevante (especifique)

11.2- Sistemas de gestão integrada das Informações

1) A empresa utiliza sistemas integrados de informações?
( ) Sim ( ) Não

2) Qual o sistema utilizado?

o R3 da SAP
o Datasul EMS
O Siga da Microsiga
DOutro: ------------------------------
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3) O que levou, principalmente, a empresa a utilizar os sistemas de informações gerenciais?

q Pressão dos fornecedores
p Pressão dos clientes
o Necessidade de organização interna
p Pressão do mercado - os concorrentes já realizam este sistemas
o Diminuir custos das operações
p Outro: _

4) Quais os principais impactos causados e a i ização dos s·s e as e o
gerenciais? (Pontuar de 1 a 6, sendo 1 para o menos impo a e e 6 ara o as

-açoes
o ante).

o Melhor relacionamento com os fornecedores
o Melhor relacionamento com os clientes
o Melhor organização interna
o Diminuição nos custos das operações
o Informações mais precisas para a tomada de decisão
D Compartilhamento de informações como os parceiros
o Outro: -------------------------------

5) A empresa utiliza outros sistemas não integrados para a gestão de negócios?
( ) Sim ( ) Não

6) Se sim, qual (ais)?

o Sistema de Controle financeiro/contábil
D Sistema para emissão de folha de pagamento
D Sistema para gestão de recursos humanos
D Sistema para gestão de estoques/materiais
o Sistema para gestão de patrimônio
o Sistema para gestão de relacionamento de clientes
o Sistema de planejamento estratégico
o Sistema de custos
o Outro: ------------------------------

11.3· Sistemas de relacionamento com os clientes

1) A empresa utiliza algum sistema de relacionamento com os clientes?
( ) Sim ( ) Não

2) Qual(ais) são os sistemas utilizados?

D CRM (Gerenciamento de Relacionamento com os clientes)
D ECR (Resposta Eficiente ao Cliente)
o SeM (Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos)
o Outro: -------------------------------
3) Se sim? Qual é a principal finalidade de utilização destes sistemas?

D Somente para a formação de um banco de dados dos clientes
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D Para dar respostas rápidas às mudanças das necessidades dos clientes
D Para realização de promoções direcionadas para aos clientes
D Outros motivos: ---------------------------------------------------
4) O que levou a empresa a utilizar os sistemas de relacionamento com os clientes?

D Forçada pelas empresas contratantes de grande porte
o Necessidade gerenciar o seu relacionamento com os clien es
D Por que o concorrente já utiliza estes sistemas
D Diminuir custos das operações de vendas
DOutro: -------------------------------
5) Quais os principais impactos causados pela utilização dos sistemas de relacio amentos
com os clientes? (Pontuar de 1 a 5, sendo 1 para o menos importante e 5 para o mais importante).

D Melhor relacionamento com os clientes
D Maior volume de informações sobre os clientes
D Aumento nas vendas de produtos/serviços
D Diminuição nos custos de vendas
DOutro: -------------------------------

11.4- Comércio Eletrônico

1) A empresa utiliza comércio eletrônico?
( ) Sim ( ) Não

2) Se sim? Qual é a principal finalidade de utilização do comércio eletrônico?

D Realizar negócios com os fornecedores
D Realizar negócios com os clientes
DOutro: -------------------------------

3) O que levou a empresa a utilizar o comércio eletrônico?

D Pressão dos fornecedores
D Pressão dos clientes
o Necessidade de organização interna
o Pressão do mercado - os concorrentes já realizam este sistemas
D Diminuir custos das operações
DOutro: -------------------------------



4) Se sim? Qual é a infra-estrutura disponível para realização do Comércio Eletrônico?

Fornec·erl

Aplicação Utiliza Há quanto ão utiliza Previsão de dtempo utilização Serviço ":nrlr.r-~i
(meses) (meses) -

1.1.EDI

1.2. Internet

1.3. E-cash

1.4. E-check

1.5. Smart Card

1.6. Cartão de
Crédito

1.7. E-catalog

1.8. E-mail

1.9. Home page

5) Quais os principais impactos causados pela utilização do comércio eletrônico
clientes? (Pontuar de 1 a 5, sendo 1 para o menos importante e 5 para o mais impo a

D melhor relacionamento com os clientes

D maior volume de informações sobre os clientes

D aumento nas vendas de produtos/serviços

D diminuição nos custos de vendas

D ~utro (especificar)~~~~~~~~~~~~~~~~~

111- principais dificuldades na adoção das tecnologias de infor
comunicação

Classifique por ordem de importância as dificuldades encontradas na adoção
e no uso dessas tecnologias segundo uma escala de 1 a 11 onde (1) é menos

o a e e (11) e o mais importante.

os sistemas de informa ões dos clientes finais



IV - AS tecnologias de informação e com:unicação em relação à competitividade
nas pequenas e médias empresas

1) A adoção de uma tecnologia a· fo ação e comunicação aumentou o nível
de competitividade de sua e esa?
( ) Sim ( ) Não

2) Sesim, justifique b e e e te s a o •

3) Caso negativo, favor identificar o motivo do não aumento da competitividade para sua
empresa.

4) Quais os principais resultados advindos em relação ao aumento da competitividade quando
da adoção da tecnologia de informação.

5) Qual o faturamento antes e depois da adoção da Tecnologia de informação e Comunicação.

Antes: ------------------------
Depois: _

6) Houve aumento no volume de vendas?

A es: ---------
De •

7) Ho e abilidade?

Antes: ----------------
Depo 's: _

o ercializados?



Antes: --------
Depois: _

9) Em sua opinião o aumento/dim"n ação a
TIC?
( ) Sim ( ) Não

Responsável pelasinfo -aç es:

Oreo da adoção da

Nome:

Cargo: Formação:


