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1. RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo identificar quais os impactos causados às 
organizações na utilização de tecnologias da informação. A pesquisa aconteceu por 
meio de revisão bibliográfica e pesquisa de campo, aplicada em duas empresas de 
segmentos diferentes na cidade de General Salgado/SP. O trabalho buscou 
encontrar dados que comprovem que o uso de certas tecnologias, incluindo desde a 
informática básica e necessária até softwares mais avançados, como o ERP 
(Enterprise Resource Planning), podem influenciar de forma positiva ou negativa o 
desenvolvimento da organização e o comportamento dos clientes internos e 
externos. As informações obtidas com a aplicação dos questionários aos 
colaboradores e gestores das empresas participantes foram tabuladas e avaliadas 
de acordo com os conceitos administrativos. A análise dos resultados possibilitou 
dizer quais os impactos gerados pelas tecnologias de informação dentro das 
organizações e como o gestor deve lidar com tais variações, utilizando-as a favor de 
seu negócio. 
 

Palavras-Chave: Tecnologia da Informação; Gestão da Informação; Benefícios da 

Tecnologia da Informação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A tecnologia faz parte do dia a dia das empresas. Com os constantes avanços 

tecnológicos as organizações vêm cada vez mais inovando sua gestão e buscando 

se adequar aos modelos de negócio que surgem no mundo business. A utilização da 

informática para melhorar os processos produtivos e administrativos serve como 

uma estratégia para os negócios, tornando as empresas ainda mais competitivas e 

auxiliando na busca pelo aumento da produtividade, melhoria da qualidade, 

maximização no desempenho dos colaboradores, redução de custos, busca de 

vantagens competitivas, formulação de novas estratégias, melhoria dos controles 

internos, do relacionamento com os clientes e principalmente melhorias no acesso à 

informação (RODRIGUES et al., p. 1, 2007).  

Para Laudon & Laudon (2004 apud RODRIGUES et al. 2007), os 

administradores não podem ignorar os sistemas de informações, porque estes 

desempenham um papel fundamental nas organizações atuais. Eles afetam 

diretamente o modo de decidir, planejar e gerenciar seus funcionários, e, cada vez 

mais, determinam quais produtos serão produzidos, onde, quando e como. De 

acordo com Goodman (1990 apud JACOBSEM 2004): 

Esta é uma época excitante para estudar tecnologias e organizações. Os 
avanços da computação e de outras formas de novas tecnologias têm um 
efeito penetrante na vida das organizações. É difícil encontrar qualquer 
forma de organização ou de processo organizacional que não tenha sido 



alterado pelas novas tecnologias. As operações de manufatura nos anos 90 
deverão ser substancialmente diferentes das operações dos anos 80. Novas 
tecnologias empregadas em diagnóstico e atendimento médico modificaram 
a forma pela qual são organizados e prestados os serviços médicos. 
Sistemas de informação e processos avançados de transação estão 
levando ao desenvolvimento de novos mercados e de novas organizações 
financeiras. Onde quer que olhemos, a tecnologia está presente em todas 
as formas da organização.  
 

Como observa Browne (1985 apud GONÇALVES 1994), novas tecnologias 

vão sempre provocar mudanças no ambiente social da organização e é difícil 

imaginar alguma inovação tecnológica que pudesse ser introduzida na empresa sem 

provocar algum efeito. Pode-se mesmo afirmar que se uma inovação não trouxer 

nenhum resultado, teria sido melhor não investir nela, já que ela não se pagou. 

Um dos grandes desafios das organizações talvez seja alinhar os objetivos 

organizacionais com o uso das tecnologias, o que muitas vezes pode se tornar um 

entrave entre sua implantação e a aceitação das pessoas que trabalham na 

empresa. De acordo com Campos Filho (1995 apud JACOBSEM 2004), é muito fácil 

de observar nas organizações empresariais, pessoas ou grupos que não se sentem 

confortáveis com os potenciais impactos trazidos pela implantação de sistemas de 

informação, ou que não conseguem acomodar adequadamente as eventuais 

mudanças organizacionais decorrentes da inserção de novas tecnologias de 

informação. Na realidade, o uso de sistemas de informação pode também trazer 

riscos significativos às organizações, como no exemplo de sistemas 

computadorizados e automatizados, que podem ser vulneráveis a danos sérios 

causados por ações criminosas como furto, a vandalismos com vírus nos softwares, 

ou até mesmo a acidentes como os bugs em programas de computador.  

Para tanto, esta pesquisa tem por objetivo identificar quais os impactos 

causados pela implantação de tecnologias de informação, por meio de um estudo de 

caso em duas empresas da cidade de General Salgado - SP. Tal enfoque se justifica 

devido a grande necessidade de as organizações entenderem a importância da TI 

(Tecnologia da Informação) para o desenvolvimento do negócio e as consequências 

causadas no ambiente organizacional. 

3. OBJETIVOS 

 Esta pesquisa tem definido como objetivo geral identificar quais os impactos 

causados às organizações com a implantação de tecnologias da informação. Como 

objetivos específicos, este trabalho busca analisar qual a visão dos colaboradores 

em relação às tecnologias da informação no ambiente de trabalho; encontrar as 



dificuldades na adaptação da organização com as novas tecnologias; identificar 

quais os tipos de tecnologia utilizados na empresa e a diferença entre a 

administração tradicional e a administração após a implantação da TI. 

4. METODOLOGIA 

 O estudo se deu por meio de revisão bibliográfica que, de acordo com 

Fonseca (2002), “é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos e páginas de web sites”. Também realizou-se o estudo de caso de 

natureza quantitativa, pois demonstrou ser adequado aos objetivos da pesquisa. 

Para Yin (2001), “o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende 

um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas e análise de 

dados”.  

 A seleção das unidades de análise se deu a partir de características 

fundamentais, considerando como critérios básicos: a) a existência do uso de 

tecnologias da informação no dia a dia da empresa e, b) as empresas deveriam ter 

no mínimo 10 (dez) colaboradores nas atividades empresariais. As duas empresas 

investigadas apresentam perfis diferentes. A Empresa 1 atua no ramo 

supermercadista, está há 20 anos no comércio e seu quadro funcional é composto 

por 15 colaboradores. A Empresa 2 é do segmento industrial e produtora de etanol, 

está há 30 anos no comércio e atualmente 200 colaboradores em média compõem 

seu quadro funcional, porém a amostra para a pesquisa foi de 19 indivíduos. 

Para a preservação das entidades empresariais, foram utilizados os 

codinomes EMP1 (Empresa um) e EMP2 (Empresa dois). O questionário aplicado 

aos colaboradores e gestores das empresas continham perguntas que buscavam 

responder os itens expostos no objetivo geral. Cada pergunta oferecia respostas de 

múltipla escolha e os participantes tinham apenas uma opção de resposta.  

 Os dados obtidos com a aplicação dos questionários foram tabulados e 

posteriormente interpretados de acordo com as teorias administrativas condizentes. 

Em seguida apresenta-se os resultados e a conclusão da pesquisa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Constantemente observa-se o lançamento de novas tecnologias no mercado 

consumidor, as quais facilitam o dia a dia das pessoas. São essas mesmas 

tecnologias que auxiliam no desenvolvimento organizacional e se tornam fator 

competitivo para muitas empresas. O processo de globalização tem grande 



interferência no processo de atualização digital e não surgiu por acaso, tendo sua 

origem a partir da Revolução Industrial. Castells (1999 apud PEREIRA et al. 2010) 

afirma que, segundo os historiadores, houve pelo menos duas revoluções 

industriais: a primeira iniciou-se pouco antes dos últimos trinta anos do século XVIII 

e a segunda, cerca de cem anos depois, cujo destaque é para o desenvolvimento da 

eletricidade e do motor de combustão interna. Nesses dois momentos, fica claro um 

período de rápidas transformações tecnológicas e sem precedentes. “Um conjunto 

de macroinvenções preparou o terreno para o surgimento de microinvenções nos 

campos da agropecuária, indústria e tecnologia”.  

 De acordo com Pereira et al. (2010, p. 4), as duas revoluções se aproximam e 

distanciam em alguns aspectos:  

Em ambas as revoluções há características comuns, bem como diferenças 
marcantes. A relevância do conhecimento científico, como base do 
desenvolvimento tecnológico após 1850, pode ser citada. Uma análise 
histórica comprova que, a longo prazo, os efeitos positivos das novas 
tecnologias industriais no crescimento e desenvolvimento da sociedade são 
irrefutáveis. 

 E seguindo uma linha com precedentes, as tecnologias da informação e 

comunicação evoluíram até chegar ao patamar que estão hoje. As pessoas tiveram 

que se adaptar às bruscas mudanças, de modo que ao mesmo tempo em que 

permitia a inclusão digital, a inovação tecnológica também excluía indivíduos. Esse 

período ficou conhecido como a Era da informação, como afirma Davenport et al. 

(2004) e atualizou o mundo business.   

 A Era da informação permitiu a transição e evolução dos diversos elementos 

empresariais, propiciando a conquista de novo espaço de mercado; criação de redes 

de negócios; disposição de recursos digitais ilimitados; aquisição de novos 

conhecimentos pelos trabalhadores e acesso a tecnologia da informação.  

 As organizações, de certa forma, dependem das tecnologias da informação 

para alcançarem seus objetivos empresarias. Para Stoner (1999) somente com 

informações precisas e na hora certa os administradores podem monitorar o 

progresso na direção de seus objetivos e transformar os planos em realidade.  

 De acordo com o Sebrae (2000 apud PRATES et al. 2004), as vantagens que 

a TI traz para a pequena empresa podem ser dividias em três grupos:  Menores 

custos: a informática, quando bem utilizada, reduz os custos da empresa, porque 

agiliza e possibilita maior segurança e confiabilidade nos processos, rotinas e 

controles administrativos; simplifica as tarefas burocráticas; reduz os erros e 



praticamente elimina a repetição do trabalho. Maior produtividade: possibilita que as 

pessoas produzam mais, em menos tempo, com menor dispêndio de recursos; 

permite aproveitar melhor a capacidade produtiva da empresa com o planejamento e 

o controle da produção; entre outros. Maior qualidade: a qualidade dos produtos e 

serviços é melhorada, pois as tecnologias da informação ajudam a manter o padrão 

dos produtos dentro das especificações estabelecidas; proporciona melhores 

condições de trabalho para os empregados.  

 Como citado, os benefícios com a implementação da TI são muitos, porém há 

que se avaliar sua eficiência dentro das organizações e como as mudanças são 

encaradas pelas pessoas. A próxima seção evidenciará a percepção de 

colaboradores de duas empresas distintas sobre os impactos da tecnologia de 

informação em seu ambiente de trabalho. 

6. RESULTADOS 

 As respostas dadas pelos colaboradores possibilitam uma visão mais 

aprofundada sobre como as tecnologias da informação são utilizadas dentro das 

organizações e também o que os indivíduos pensam com relação ao seu uso, 

implantação e eficiência.  

 Os gráficos 1 e 2 tratam respectivamente sobre o gênero dos participantes e a 

porcentagem de indivíduos que utilizam algum tipo de tecnologia de informação no 

ambiente de trabalho.  

    

Fonte: Tecnologia da Informação e Os Impactos Gerados às Organizações: Um 
Estudo de Caso em Empresas de General Salgado – SP, 2016. 

 
 Como observa-se no gráfico 1, a maioria dos respondentes corresponde ao 

público masculino. Já o Gráfico 2 revela que grande parte dos colaboradores utiliza 

em seu ambiente de trabalho algum tipo de tecnologia de informação, isso prova que 

a TI faz parte do cotidiano das empresas e que muitos dos usuários estão usando 

estas ferramentas.  



 Os gráficos 3 e 4 mostram quais os tipos de tecnologias mais utilizadas pelos 

colaboradores e se elas auxiliam no melhor desempenho das atividades laborais.  

   
Fonte: Tecnologia da Informação e Os Impactos Gerados às Organizações: Um 

Estudo de Caso em Empresas de General Salgado – SP, 2016. 
 

 Como se observa, o celular foi o item indicado como o de maior uso entre os 

respondentes, isso porque a maioria utiliza aplicativos de comunicação instantânea 

como o Whatsapp, que permite a troca de informações entre duas ou mais pessoas, 

por meio dos grupos. O computador também apresentou grande número de 

usuários, seguido pelo Rádio amador e o telefone (ramal). Pode-se dizer que o 

celular (whatsapp) é um grande contribuinte para a eficiência da comunicação 

interna, pois é possível passar recados, como por exemplo, de reuniões, problemas 

relacionados ao setor de trabalho, mudanças organizacionais e etc. De acordo com 

o gráfico 4, cerca de 94% dos sujeitos acreditam que a tecnologia de informação é 

um agente de mudança no ambiente de trabalho, provando assim que sua utilização 

traz benefícios.  

 Os demonstrativos a seguir mostram a reação dos trabalhadores com relação 

às mudanças trazidas pela implantação das tecnologias da informação e se 

houveram dificuldades para a adaptação com as novas ferramentas.  

   
Fonte: Tecnologia da Informação e Os Impactos Gerados às Organizações: Um 

Estudo de Caso em Empresas de General Salgado – SP, 2016. 
 



 Os sujeitos apontaram que as mudanças foram positivas para a organização, 

totalizando 94% das respostas. Contudo, o gráfico 6 mostra que embora tenham 

sido positivas, houveram dificuldades no uso das tecnologias da informação. Isso 

pode se dar ao fato de não ser comum a maioria dos colaboradores o contato com 

determinadas tecnologias, por isso surgem dificuldades ao utilizá-las.  

 O Gráfico 7 traz informações a respeito da faixa etária dos participantes. 

Observa-se que a maioria se localiza na faixa de 21 a 30 anos, seguido dos grupos 

de 18 a 20 anos e de 31 a 40 anos.  

 

 

Fonte: Tecnologia da Informação e Os Impactos Gerados às Organizações: Um 
Estudo de Caso em Empresas de General Salgado – SP, 2016. 

 
Esses dados revelam que o público que utiliza as tecnologias da informação 

nas empresas é considerado jovem e que acompanharam a evolução das novas 

tecnologias, contudo, confrontando as informações expostas no gráfico 6, isso não 

justifica o fato de não sentirem dificuldades no uso das tenologias de informação, já 

que 59% dos entrevistados disseram ter entraves na utilização das TI’s.  

 A tabela 1 expõe a percepção dos indivíduos sobre alguns itens em 

específico, obedecendo a uma escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente 

e 5 concordo plenamente.  

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Avaliação dos colaboradores sobre os benefícios no uso de TIs 
ITENS 

AVALIADOS 

AVALIAÇÃO DOS COLABORADORES 
TOTAL 

1 2 3 4 5 

 
F.A. 

F.R. 
(%) 

F.A. 
F.R. 
(%) 

F.A. 
F.R. 
(%) 

F.A. 
F.R. 
(%) 

F.A. 
F.R. 
(%) 

F.A. 
F.R. 
(%) 

Agilidade nas 
informações 

6 17.64 2 5.88 2 5.88 2 5.88 22 64.7 34 100 

Maior 
interligação 
entre os 
departamentos 
da empresa 

5 14.7 1 2.94 2 5.88 4 11.76 22 64.7 34 100 

Diminuição de 
falhas devido à 
má 
comunicação 

6 17.64 1 2.94 2 5.88 3 8.82 22 64.7 34 100 

Maior interação 
entre os 
colaboradores 

9 26.47 2 5.88 3 8.82 2 5.88 18 52.94 34 100 

Maior exatidão 
de informações 

5 14,7 1 2.94 1 2.94 3 8.82 24 70.58 34 100 

Maior 
adequação 
com a 
concorrência 

6 17.64 2 5.88 3 8.82 3 8.82 20 58.82 34 100 

F.A. - Frequência Absoluta F.R. - Frequência Relativa (%) 
Fonte: Tecnologia da Informação e Os Impactos Gerados às Organizações: Um 

Estudo de Caso em Empresas de General Salgado – SP, 2016. 
 

 A Tabela 2 mostra o nível escolar dos colaboradores das duas empresas 

pesquisadas.  

Tabela 2 - Nível escolar dos colaboradores 
NÍVEL ESCOLAR F.A. F.R. (%) 

Ensino Fundamental incompleto 4 12 

Ensino Fundamental completo 5 14 

Ensino Médio completo 3 8 

Ensino Médio incompleto 12 35 

Ensino Superior incompleto 3 9 

Ensino Superior completo 7 20 
Cursando Nível Superior 1 2 

TOTAL 34 100 

F.A. - Frequência Absoluta F.R. - Frequência Relativa (%) 
Fonte: Tecnologia da Informação e Os Impactos Gerados às Organizações: Um 

Estudo de Caso em Empresas de General Salgado – SP, 2016. 
  

 O nível escolar dos respondes, de acordo com as informações expostas na 

tabela, indicam a baixa escolaridade dos participantes. Verifica-se que 35% dos 

colaboradores não concluíram o Ensino Médio e que a porcentagem de pessoas que 

possuem Nível Superior é ainda menor, totalizando 20%.  



  Pode-se inferir que em ambas as organizações não exige-se de todos os 

colaboradores grande qualificação com relação a níveis escolares, porém a falta de 

alfabetização pode ser um obstáculo para a adaptação dos funcionários às 

tecnologias da informação, pois podem sentir dificuldades em utilizá-las por 

deficiências de letramento, por exemplo, configurando um analfabetismo funcional e 

digital.   

 Os seis itens avaliados tiveram boa qualificação pelos colaboradores, ou seja, 

a maioria concordou que o uso das tecnologias da informação possibilita maior 

agilidade das informações, maior interligação entre os departamentos da empresa, 

diminuição de falhas devido à má comunicação, maior integração entre os 

colaboradores, maior exatidão de informações e maior adequação com a 

concorrência. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A implantação de novas tecnologias da informação nas organizações permitiu 

a transformação das formas tradicionais de realizar o trabalho para formas 

automatizadas. Os impactos das novas tecnologias foram percebidos na maneira de 

se realizar o trabalho, nas características físicas da organização e no aspecto 

psicológico dos colaboradores envolvidos. É possível dizer que as teorias que tratam 

sobre a influência das tecnologias de informações abordadas como referências 

teóricas desta pesquisa foram percebidas nas empresas pesquisadas. 

 A partir dos resultados com a pesquisa de campo, percebe-se que a maioria 

das pessoas utilizam algum tipo de tecnologia no seu ambiente de trabalho e que ela 

não se restringe apenas ao uso da informática, o que é mais tradicional nas 

empresas, mas também ao uso de smartphones e aplicativos de celular, como por 

exemplo, o WhatsApp. Conclui-se também que a maioria dos respondes afirmam 

que a utilização de tecnologias da informação melhora a realização do trabalho e 

que as reações a partir de sua implementação foram positivas. 

 Contudo, um ponto importante que foi observado na avaliação dos 

colaboradores é que houve dificuldades no processo de adaptação ao uso das 

novas ferramentas de informação. Pode-se associar este fenômeno ao fato de que a 

maioria dispõe de pouca escolaridade e hipoteticamente isso poderia causar 

dificuldades no uso das TI’s. 

 Portanto, é possível concluir que as tecnologias da informação fazem parte do 

cotidiano de qualquer organização e pode inovar na forma de gerir o negócio. É 



necessário que os gestores treinem os colaboradores e os conscientizem sobre o 

uso das novas tecnologias, para que o objetivo na utilização das TI’s seja profícuo. 

As organizações também devem conscientizar-se de que a TI traz maior agilidade e 

segurança nas informações e permite maior interligação entre os vários 

departamentos da empresa, além de ser uma grande ferramenta de gestão para a 

alta administração. 

8. FONTES CONSULTADAS 

DAVENPORT, T. H. et al. Dominando a gestão da informação. Porto Alegre: 

Bookman, 2004. 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 

Apostila.  

GONÇALVES, José Ernesto Lima. Os impactos das novas tecnologias nas 

empresas prestadoras de serviços. Revista de administração de empresas, Jan. 

fev./1994, São Paulo. Vol. 34. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rae/v34n1/a08v34n1>. Acesso em: 02 mar. 2016.  

JACOBSEM, Alessandra de Linhares. Implicações do uso de tecnologia da 

informação como recurso de inovação no ambiente organizacional. Revista de 

Ciências da Administração, 2004. 

YIN, Roberto K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2ª Ed. Porto Alegre. 

Editora: Bookmam. 2001. 

PEREIRA, Danilo Moura; Silva, Gislane Santos. As Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) como aliadas para o desenvolvimento. Cadernos de Ciências 

Sociais Aplicadas Vitória da Conquista - BA n. 10, p. 151-174, 2010.  

PRATES, Glaucia Aparecida; Ospina, Marco Túlio. Tecnologia da Informação em 

Pequenas Empresas: Fatores de Êxito, Restrições e Benefícios. RAC, v. 8, n. 2, 

Abr./Jun. 2004.  

RODRIGUES, Mágli; Assolari, Lilian Moreira de Alvarenga. A Tecnologia da 

Informação ERP e seus Benefícios na Gestão de Processos e Crescimento dos 

Negócios. XXXI Encontro da ANPAD. RJ, 2007.  

STONER, J. A. F. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 


