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Resumo: O respectivo artigo trata o tema da tecnologia da informação como 

ferramenta de competitividade, no qual, o avanço no mundo corporativo, vem 

trazendo constantemente mudanças significativas nos processos de trabalho e 

desenvolvimento das empresas. Sendo estes, sistemas, maquinas e computadores, 

no mundo atual globalizado é praticamente impossível que uma empresa sobreviva 

sem o uso da TI às suas operações. Para construção das informações foi utilizado a 

princípio, conceitos que mostram o início da trajetória da implantação da TI nas 

organizações, em seguida, os impactos causados nos setores de uma empresa e 

em seus colaboradores, vantagens e desvantagens, sua necessidade e sua 

influência sobre o capital intelectual.  

Palavras-Chaves: Tecnologia da Informação, influências, competitividade.  

 

 Abstract: The respective article deals with the topic of information technology as a 

tool of competitiveness, whose advance in the corporate world has been constantly 

making significant changes in work processes and business development. Being 

these systems, machines and computers, in today’s globalized world is practically 

impossible for a company to survive without using the IT in its operations. At first, 

concepts that show the beginning of the trajectory of the information technology’s 

implantation in the organizations were used for the gathering of information. Then, 

the impacts in the sectors of a company and its employees, advantages and 

disadvantages, its necessity and influence in the intellectual capital.  

Key-words: Information technology, influence, competitiveness. 

 

INTRODUÇÃO  

A Tecnologia da Informação surgiu em meados do século XX como uma das 

melhores ferramentas para inovação nas empresas. Davenport (1992) coloca que 

apesar dos vários benefícios que esta ferramenta trouxe, já na época de seu 

surgimento, ainda não tinham sido explorados todos benefícios que ela traria 

futuramente. Vista como melhor ferramenta na gestão de dados, trazendo melhorias 

radicais nos processos da empresa, ela deve ser gerenciada de forma que não é 

simplesmente a implantação de computadores e aparelhos digitais pela empresa 

que irão gerar o melhor resultado.  

A Tecnologia da Informação oferece um potencial competitivo para as empresas que 

a adotam, gerando maiores oportunidades em aspectos econômicos e de 



valorização da empresa. Neto (1999) coloca que o uso correto dessa tecnologia é 

essencial para a sobrevivência da empresa, com o ideal de redução de custos, 

aumento de produtividade em menos tempo e mantendo a empresa no ritmo das 

transformações externas. Chiavenato (2002) ainda aponta que o capital humano das 

empresas também esta envolvido diretamente nessas transformações. De acordo 

com conhecimento e habilidades que eles contêm, influenciarão positiva ou 

negativamente na empresa.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral do artigo tem como finalidade analisar a influência da Tecnologia da 

Informação, nas empresas, como ferramenta de competitividade e como objetivos 

específicos, verificar os impactos causados nos departamentos das empresas e 

seus stakeholders, explorar as vantagens e desvantagens da implementação da TI e 

estudar sua influência sobre o capital intelectual.  

 

MÉTODO 

“Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar os objetivos – conhecimentos validos e 

verdadeiros” (MARCONI E LAKATOS, 2000. p. 46). O estudo consiste na pesquisa 

bibliográfica dos principais autores relacionados ao tema abordado trabalhado de 

maneira descritiva. Os materiais foram coletados através de artigos acadêmicos 

nacionais, livros clássicos, livros com publicação realizada nos últimos 5 a 7 anos, 

periódicos publicados nos últimos 2 ano e sites sem limitações. As interpretações 

das informações coletadas foram qualitativas mostrando a importância e a evolução 

da Tecnologia da Informação nas Organizações. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O QUE É A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

(REZENDE e ABREU, 2003, p. 76) “Pode-se conceituar Tecnologia da Informação 

(TI) como recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da 

informação”, ou seja, uma das áreas de conhecimento que tem como objetivo a 

gestão da informação através de equipamentos para operação e armazenagem dos 

dados de forma a gerar informações para a tomada de decisão.  



É importante ressaltar que tecnologia não se trata apenas de aparelhos eletrônicos 

que podem ser adquiridos em lojas. O conceito real sobre ela está relacionado às 

inovações que ajudam a humanidade a resolver problemas. Hobsbawn (2006), com 

o intuito de tornar o trabalho mais rápido e, assim, mais produtivo para as empresas, 

a tecnologia, como maquinas e equipamentos, foi primeiramente introduzida na 

parte de produção, em meados do século XVIII e XIX com a primeira Revolução 

Industrial na Inglaterra, com as maquinas a vapor e a construção das primeiras 

ferrovias para transporte de carvão e matéria prima para as fábricas e o produto final 

para os locais de venda. E com o impacto causado por essas implementações, 

houve um investimento em pesquisas em busca de mais, o que resultou na segunda 

parte dessa revolução. Ambas as revoluções ampliaram a visão econômica e 

cientifica do homem fazendo com que ele procurasse ainda mais por essa tecnologia 

para maximizar suas possibilidades, culminando na revolução que prevalece até 

hoje, a Terceira Revolução Industrial, conhecida também como Era da Informática. 

Davenport (2000), o aperfeiçoamento de computadores e softwares gerando 

informações mais estruturadas foi umas das atividades principais desta revolução e 

que influenciou na transformação do cenário global, que através deles a circulação 

de informações elevou-se num patamar que nem as empresas conseguiram prever. 

Essas inovações trouxeram a possibilidade da criação de maquinas que realizam 

não apenas o serviço pesado, mas tarefas que exigem cálculos complexos, acumulo 

e filtro de dados gerando informações relevantes. O avanço da tecnologia não para, 

então, com o passar dos anos e a curiosidade e necessidade do homem de 

desenvolvimento, a tecnologia existente foi se aprimorando, com a criação de 

maquinas menores e mais potentes e a criação da internet que possibilitava a 

comunicação de longa distância. “o que fez com que a TI crescesse rapidamente 

desde os primeiros aplicativos para computadores de grande porte” (DAVENPORT, 

2000, p. 34).  

 

COMO A TI É UTILIZADA NAS ORGANIZAÇÕES 

Devido às mudanças rápidas e imprevistas, transformando o mundo corporativo em 

um universo extremamente competitivo e mutante passam as organizações a terem 

intensas migrações do setor industrial para o setor de serviços, o trabalho manual foi 

substituído pelo trabalho intelectual visto atualmente como o principal ativo de uma 

organização e responsável pela sua constante evolução.  Segundo Chiavenato 



(2016), os processos, cargos e funções passaram a ser provisórios e não definitivos, 

passaram a ser constantemente definidos e redefinidos em razão das constantes 

mudanças ocasionadas pela tecnologia da informação.  

A tecnologia da informação é utilizada como ferramenta de comunicação interna e 

externa dentro da organização, como marketing, como suporte na análise de dados, 

melhoria continua dos processos, qualidade dos produtos e aumento da produção, 

sendo um importante recurso dando apoio à corporação. 

AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TI 

A TI trouxe grande auxilio e melhorias em todas as operações da empresa. Gera 

crescimento e desenvolvimento empresarial e também nos profissionais, 

aumentando suas competências, maior valorização do trabalho prestado, 

flexibilidade na jornada de trabalho, aumento da produtividade, maior lucratividade, 

menores custos e menor mão-de-obra, além de contribuir muito para melhoria na 

comunicação interna e externa. Segundo Cruz (1998), para manter o bom 

engajamento, os profissionais que atuam sobre a área de TI precisam estar 

preparados para fazer melhorias, antecipar e solucionar problemas que podem 

surgir, simplificar e dar suporte aos demais colaboradores para manter o uso 

adequado da TI dentro da empresa. Algumas desvantagens também vêm junto com 

os impactos da TI. 

NETO (1999) aponta que as maquinas e sistemas estão diminuindo a mão-de-obra 

humana, com isso, aumentando o desemprego. Por outro lado, geram funções que 

exigem que as pessoas busquem qualificações para se encaixar no mercado de 

trabalho. Quando não há motivação para adquirir mais conhecimentos e assumir 

novos desafios pode gerar grande conflito que será complicado de lidar, sendo este 

o desestímulo do trabalhador. “Falta de entrosamento. O fato do usuário não se 

entrosar com determinada tecnologia coloca em risco o potencial de aproveitamento 

da mesma” (CRUZ, 1998, p.34). 

 Há um risco muito alto quando a empresa não está preparada e adequada para a 

utilização da TI, e isso pode trazer drásticas consequências e prejuízos e 

desestruturar a empresa, fazendo com que perca sua competitividade no mercado.  

A INFLUENCIA DO CAPITAL INTELECTUAL NA TI 



Rezende (2002) Devido aos avanços tecnológicos por organizações passam uma 

constante adaptação do perfil de formação acadêmica e de atuação dos 

profissionais da informação. Os chamados agentes do conhecimento utilizam a 

informação na solução de problemas, ou como insumo gerador de ideias que irão 

fundamentar novas tecnologias e conceitos, que por sua vez, irão proporcionar 

vantagens competitivas e inteligência organizacional.  

A inteligência organizacional é formada a partir da transformação de dados em 

informação, para McMaster (1996) podemos definir inteligência organizacional como 

a capacidade de reunir informação, inovação, criação de conhecimento e atuação 

efetiva baseada no conhecimento que a própria corporação gerou. 

Com o passar dos anos a Era da Informação deu novas possibilidades a atividade 

humana dentro da organização. As pessoas deixaram de ser fornecedoras de uma 

atividade física, muscular e passaram a ser parceiros na transmissão de 

conhecimento e competências. 

É preciso além de reter talentos, mantê-los motivados, engajados, treinados e assim 

serão rentáveis refletindo todo o seu potencial na organização. 

As organizações buscam ser bem-sucedidas e passam a utilizar indicadores para 

eficiência, renovação, crescimento e estabilidade para gerir e monitorar os ativos 

intangíveis. Com isso muitas empresas passam a ter esquemas de educação 

corporativa e universidades corporativas e virtuais com o intuito de melhorar o 

capital intelectual da organização e a busca pela eficiência organizacional. 

RESULTADOS 

VANTAGENS DA TI PARA A BM&F 

Brito (1996) traz um estudo de caso na Bolsa de Mercadorias & Futuro (BM&F) 

sobre os impactos da implantação da TI nas operações de mercado futuro de 

commodities.  A implantação da TI garantiu o aumento dessas negociações de forma 

que “garantiu à BM&F a terceira colocação (em negócios fechados) no ranking 

mundial das Exchange commodities” (BRITO, 1996. p. 109) 

                      

                           Evolução no Ranking Mundial 



 

Figura 1 – Fonte: Futures Industry Association, Futures & Option World e Financial Times 

apud O caso da BM&F. Tecnologia da Informação e Estratégia Empresarial. (BRITO, 1996 

p. 109) *posição até junho. 

 

O CORRETO GERENCIAMENTO  

Podemos ver com O’Brien (2006) novamente que a aplicação e o correto 

gerenciamento dos hardwares e softwares é importante para a segurança dos dados 

e a qualidade das informações que dali serão extraídas. “Os benefícios derivados 

dos padrões de TI para uma empresa” (O’BRIEN, 2006. p. 415). 

 



Figura 2 – Fonte: Adaptado de ROWEL, Jan. Gerring control of TCO. Suplemente Especial 

de Propaganda. Computerwolrd, nov. 17, 1997 apud Sistemas de informação. E as 

Decisões na era da internet. (O’BRIEN, 2006. p. 415). 

 

VANTAGEM NA IMPLANTAÇÃO DA TI 

Segundo uma pesquisa feita com os funcionários em um estudo de caso realizado 

em uma unidade hospitalar em Minas Gerais. A implantação da TI trouxe muitas 

mudanças positivas. Maior rapidez, confiança e produtividade. Este gráfico 

representa algumas mudanças que foram notadas quanto à qualidade de trabalho. 

(Almeida et al. 2006). 

                 

Figura 3 - Mudanças notadas no ambiente de trabalho. Fonte: ALMEIDA A. A. M.; 

GONÇALVES A. A.; NOVAES M. L. O.; SIMONETTI V. M. M.; Implantação da Tecnologia da 

Informação numa organização de saúde: impactos e desafios. Salvador, 2006. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após realizar estudo sobre a Tecnologia da Informação e sua aplicação como 

ferramenta de competitividade nas organizações, notamos que o tema é bem amplo 

e abrange diversas áreas, com diferentes técnicas, preparos para aplicação e 

sistemas. 

Com a exploração do tema, observamos como a TI se tornou ferramenta 

indispensável, com o passar das décadas, na geração de confiabilidade e valor das 

empresas, para o desenvolvimento e aprimoramento de suas atividades, 



lucratividade das empresas e, principalmente, sua longevidade no mercado, geração 

de valor e influência sobre o capital humano 

Conforme exposto, é preciso adequar toda a empresa, estrutura e funcionários, para 

seu uso. Pois o mau entendimento das operações do sistema, pode causar 

imprevistos e prejuízos abrangendo todas as áreas de influência, tendo então, 

necessidade de um monitoramento adequado e periódico. Mesmo com as 

dificuldades que podem surgir no processo de sua implantação e todas as 

adequações necessárias que a empresa precisará passar, o esforço é de grande 

valia e a empresa notará seu retorno positivo em curto prazo. 

Podemos então considerar que, as empresas que implantam a Tecnologia da 

Informação necessitam de muitos cuidados e adaptações para seu uso, porém, após 

sua adequação, trás vantagens significativas em todas as áreas da empresa: 

realização de serviços, produção de produtos e na capacitação de seus funcionários, 

assim, gerando maior competitividade no mercado. 
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