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RESUMO 

 

O referido artigo visa ilustrar, de forma prática e rápida, alguns obstáculos encontrados pelos 

profissionais de TI, na implantação de tecnologia da informação, nas pequenas e médias 

empresas, dando-lhes também um rotéiro básico para implementação da tecnologia nas 

empresas. 

 
 
ABSTRACT 
 
 

The related article aims at to also illustrate, of practical and fast, form some obstacles found for 

the professionals of you in the implantation of technology of the information, in small the e 

average companies, giving to them one script basic for implementation of the technology in the 

companies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A principal motivação para escrever este artigo foi o grande número de reclamações 

vindas dos clientes e apresentadas pelos principais fornecedores de Tecnologia da Informação 

para implantação de TI nas empresas. Ilustramos alguns obstáculos encontrados nas empresas 

para implantação da Tecnologia da Informação, entre eles: falta de pessoal qualificado, falta de 

uma política organizacional dentro da empresa, falta de métricas e controles das tarefas como 

também dos produtos a serem produzidos pela empresa, falta de dinheiro para investir em 

recursos tecnológicos para a empresa. 

 

Além disso, afirmamos que o maior obstáculo a ser transposto está no ponto de vista das 

empresas de TI (Tecnologia da Informação), elas sim, precisam aperfeiçoar os seus processos, 

visando resolver os problemas existentes nas empresas, de forma planejada e eficiente e não 

simplesmente informatizando a bagunça. 

 

Um país com economia crescente, onde atualmente as pequenas e médias empresas 

possuem uma fatia de mercado considerável, tendo em vista que é um dos seguimentos que 

mais empregam no país. Neste contexto, a Tecnologia da Informação aliada à reestruturação de 

processos e a idéias inovadoras poderiam tornar as empresas mais competitivas, aumentando a 

eficiência, reduzindo os custos e auxiliando o empresário nas tomadas de decisões estratégicas 

do seu negócio. 

 

Entretanto, a realidade do uso de TI nas pequenas empresas para a obtenção destes 

objetivos não é nada animadora. Uma solução seria conscientizar os empresários da importância 

da TI no seu negócio, através de planos estratégicos, ferramentas de BI (Business Inteligence), 

CRM (Customer Relationship Management), que busque alinhar os processos de negócios com 

os recursos tecnológicos existentes, visando aumentar as vendas, melhorando as condições de 

trabalho dos colaboradores e de atendimento aos clientes. 
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2. CORPO DO ARTIGO 

 
A empresa de pequeno porte possui uma organização interna muitas vezes enxuta no 

sentido de poucas pessoas, mais desorganizada no âmbito de que uma só pessoa é responsável 

pela gestão administrativa, de produção, financeira, pessoal, etc. 

 

O artigo “Impacto da tecnologia de informação na gestão de pequenas empresas” de 

autoria de Lairce Beraldo e Edmundo Escrivão Filho1 tenta discorrer sobre a questão e chegam à 

conclusão que os problemas deste segmento para a eficaz utilização de TI são os seguintes:  

 

1) Custos considerados altos para a empresa; 

2) Falta de financiamento;  

3) Falta de planejamento;  

4) Falta de conhecimento; 

5) Falta de pessoal. 

 

O artigo também cita uma pesquisa realizada pela Mcon Consultoria Empresarial em 

150 empresas de pequeno porte na cidade de São José do Rio Preto/SP, e mostra que o nível de 

utilização de hardware é alto nessas empresas – cerca de 90% delas contam com computadores. 

Assim, o problema não era a falta de hardware, mas sim daqueles cinco fatores acima citados. 

 

A falta de conhecimento também é um problema, na sua grande maioria os maus 

profissionais acabam denegrindo a classe e os bons profissionais, em virtude disso, os 

empresários acabam ficando com um pé atrás na hora de investir em um projeto de TI. O não 

cumprimento dos prazos e a falta de planejamento são fatores que levam um projeto de TI a não 

conclusão. 

 

A falta de planejamento é outro ponto fundamental para o fracasso dos projetos de TI 

nas pequenas e médias empresas, é bem verdade que a maioria dos projetos nesta área começa 

sem planejamento algum, sem qualquer metodologia de desenvolvimento ou técnicas para 

implantação de um serviço ou produto. 

 

A falta de pessoal qualificado para dar suporte a tecnologia de informação é outro ponto 

para o fracasso dos projetos de TI, precisamos além de uma estrutura de tecnologia também de 

pessoal qualificado para dar suporte a mesma quando tudo estiver funcionando, evitando assim, 

os problemas relativos a sistema fora do ar, etc. 
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Tendo em vista isso, devemos orientar os nossos empresários no sentido de: 

 

1) Aplicar as técnicas de administração; 

2) Redefinir os processos ou aperfeiçoar os já existentes; 

3) Introduzir as técnicas de qualidade do tipo (8S, ISO); 

4) Implantar uma política de qualidade na prestação dos serviços e produção de 

produtos existentes na empresa. 

 

Depois de aplicadas estas técnicas e procedimentos, ai fica fácil implantar a TI e obter 

dela o que realmente se deseja. 

 

Outro ponto importante é que devemos orientar os empresários de pequenas e médias 

empresas para a mudança de filosofia de trabalho, encontramos hoje em sua maioria as empresa 

familiares onde o dono é o pai e os sócios os filhos e esposa, o gerente financeiro o sobrinho, 

etc. Isto dificulta o trabalho e acaba misturando o lado pessoal com o profissional dentro da 

empresa. 

 

É preciso, portanto, separar as coisas e fazer com que todas as organizações busquem 

cada vez mais unir as tecnologias com os processos de negócios visando obter maior proveito 

dos dois. Em um mundo globalizado cujas características são as fortes mudanças e a 

concorrência feroz, o planejamento estratégico alinhado com a tecnologia da informação está se 

tornando indispensável para o sucesso organizacional. A diferença hoje é que o planejamento 

deixa de ser anual ou qüinqüenal para se tornar contínuo e ininterrupto; deixa de ser rígido para 

se tornar flexível e adaptável; deixa de ser um monopólio da alta direção da empresa para 

alcançar o compromisso e a dedicação de todos os membros da organização. 

 

Tais técnicas poderão ser aplicadas nas organizações através de incentivos para os 

colaboradores da empresa através de planos de participação de lucros, melhoria no processo da 

qualidade, treinamento e diversos outros benefícios que podem ser implantados na organização. 

Tudo isso, pode ser visto a princípio como gastos para a empresa, mas na verdade significa 

investimento no seu próprio negócio. 
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2.1 - Diagrama de Causa Efeito 
 
 

 

Figura 1 – Diagrama de Causa e Efeito. 
 
 
2.2 – Roteiro prático passo a passo para Informatizar uma pequena empresa: 
 
 

1. Contratar uma consultoria especializada;  

2. Contratar profissionais técnicos especialistas com experiência no mercado; 

3. Construir um plano do tipo (Planejamento Estratégico da Empresa), visando saber onde 

estamos e para onde queremos ir;  

4. Para obter uma melhor avaliação inicial, devem-se contratar pessoas especializadas, 

pois resultarão em melhores benefícios que poderão ser alcançados; 

5. Identificar os processos manuais utilizados pela empresa no momento, fazendo com que 

as pessoas envolvidas nesses processos participem da elaboração; 

6. Identificar os processos que devem ser informatizados, as melhorias e necessidades 

informacionais desses processos; 

7. Análise e adoção de rede interna,  criação de uma rede que possibilite a comunicação 

com clientes, fornecedores e outros e  conexão para comunicação externa; 

8. Definir claramente as expectativas para a informatização, como: grau, prazos, custos, 

benefícios esperados, etc; 

9. Comparação dos custos e benefícios; 

10. Definição de um cronograma para informatização; 

11. Treinamento dos usuários e principais interessados; 
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3. CONCLUSÃO 

 

 

A partir da informatização, a pequena empresa pode obter uma série de vantagens, caso 

o processo seja efetuado de maneira correta, pois a informatização promove o enxugamento da 

empresa (papéis, fichas, anotações, pastas, cadernos, folhetos, arquivos); a eliminação das 

atividades burocráticas, tais como elaboração de manual de fichas de fornecedores e clientes, 

emissão de notas fiscais, liberação de pedidos, cadastro de funcionários, consulta a legislação, 

que podem ser facilmente feitas no computador; o aumento da agilidade, segurança, integridade 

e exatidão das informações levantadas, além, é claro, da redução de despesas em todos os 

setores envolvidos. Também auxilia no aperfeiçoamento da administração geral da empresa, da 

administração de marketing, do planejamento e controle da produção, das demonstrações 

financeiras, das previsões orçamentárias, das análises de investimentos e de custos. 

 

Expostas as situações, concluímos que devemos orientar melhor os empresários no 

sentido de aperfeiçoar os processos das empresas, treinar seus colaboradores e manter uma 

política de treinamento constante, contratar profissionais qualificados e responsáveis pelo 

Planejamento, Gerenciamento, Implantação e Manutenção dos Projetos de TI.  

 

Lembrando sempre que, investir hoje em TI não lhe dará retorno imediato do 

investimento, mais sim a médio ou longo prazo dependendo da organização. 
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