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1. RESUMO: 

O presente artigo mostrará, através de um estudo de pesquisa, como o uso 

das tecnologias estão auxiliando os gestores em seus modelos de gestão, assim 

evitando grandes prejuízos financeiros. Portanto, serão apresentados alguns autores 

que estudaram sobre essa questão. 

 

 

2. INTRODUÇÃO: 

A interação da tecnologia de informação com o mercado competitivo trouxe 

resultados positivos. Tornando-se indispensável para o gerenciamento corporativo, 

para os três níveis da organização (estratégico, tático e operacional). Segundo 

Albertin (2009), o uso da TI deve estar relacionado com as necessidades da 

empresa, de forma que contribua para seu desempenho e lucratividade. 

 

 

3. OBJETIVOS: 

Realizar uma pesquisa para identificar as principais vantagens do uso das 

tecnologias para melhorar a gestão dos recursos financeiros de uma organização. 

 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

Pesquisa bibliográfica, segundo autor Antonio Carlos Gil (2008, p. 44) “... é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos”. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO:  

Apesar de o cenário atual apresentar riscos e mudanças frequentes, o uso da 

tecnologia eficaz tornou-se um exemplo para redução de custos e efetivo para o 

sucesso do modelo de gestão atual que busca a diminuição de riscos financeiros. De 

acordo com TURBAN (2003), afirma que o papel principal da TI é dar apoio ao 

pessoal da organização, independentemente da sua área funcional ou de seu nível 

na organização. Permitindo desta forma que as empresas tenham melhores 

resultados frente às frequentes variações do mercado. 



 

 

Logo, Gonçalves (1993) afirma que a tecnologia é o fator individual de 

mudança de maior importância na transformação das empresas. As alterações não 

se limitam apenas ao modo de produzir bens e serviços, mas levam a novos 

processos e ferramentas que alcançam por completo a composição e o 

comportamento das organizações, refletindo diretamente em sua gestão. 

Desta forma, de acordo com Pacheco e Tati (2000) nos dias atuais as 

empresas não sobrevivem sem o uso de algumas tecnologias. Os recursos 

tecnológicos são ferramentas extremamente importantes nas tarefas organizacionais 

e no crescimento competitivo, ajudando as empresas de forma efetiva na gestão 

estratégica das informações e vantagem competitiva. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Portanto, devido as constantes mudanças e transformações na economia 

mundial as alterações sociais, econômicas e tecnológicas exigem um ritmo de 

mudança e adaptação o mais rápido possível para que as perdas não impactem nos 

resultados finais da organização. Em vista disso, Liczbinski (2002), as empresas são 

obrigadas a se adaptarem e reagirem aos novos anseios do mercado, que mudam 

frequentemente, esta é a realidade da maioria dos negócios atuais, independente do 

setor ou porte. A sobrevivência no mercado, a concorrência, o aumento da 

competitividade, são preocupações cotidianas dos administradores, que buscam 

revisar práticas atuais e adotarem novas práticas para se adaptarem ao mercado. 
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