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Em meio a um mundo imerso a tanta informação vinda de todos os lugares e ao 

mesmo tempo, a tecnologia se faz presente como ferramenta fundamental para 

disseminação de tais informações. Dentre tantas formas de tecnologia uma das mais 

notáveis é a Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Para o alcance dos 

propósitos empresarial, a expansão e diversificação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) poder oferecer suportes estratégico, operacional e tecnológicos. As 

TICs possuem um potencial formativo que pode contribuir para ampliação dos espaços e 

dos tempos, para a flexibilização e para o aumento da interação entre os sujeitos 

(FELDKERCHER; MATHIAS, 2011). 

A tecnologia da informação é um conjunto de todas as atividade e soluções 

providas por recurso computacionais. É de vital importância utilizar ferramentas, sistemas 

que façam com que as informações sejam um diferencial na organização. A informação 

pode ser um meio de comunicação seja de fala, escrita, e até mesmo gestos, com intuito 

de passar determinada visão de algo para um receptor, impacta no seu modo de ver tal 

coisa.  

As tecnologias trazem também novas exigências ao trabalho no ambiente da 

administração de empresas. Conhecer as tecnologias, identificar possibilidades e limites 

do uso de cada tecnologia, desenvolver novas metodologias para os processos de ensino 

e aprendizagem são algumas das funções que hoje são exigidas ao profissional em 

diversas ramificações empresariais. 

Hoje vivenciamos uma competitividade de forma global é a palavra chave no 

mercado que seja entre os setores ligados ao mesmo ramo de atividade, ou não. Todos 

estão, o tempo todo, buscando sua atualização no mercado, a sua eficiência (tanto nos 

produtos, como nos serviços oferecido), todos buscam vender qualidade. Portanto, 

gerencia informações e agilizar os processos, tornam-se cada vez mais importantes para 

uma empresa sobreviver em um mercado cada vez mais competitivos. Segundo, Silva e 

Barbosa (2002), programas que aumentem a velocidade de execução e reduzam os erros 

de determinadas atividades são formas de agilizar processos. Quanto a informação, 



Dalfovo e Amorim (2000) destacam que, a missão de administrar este recurso é de 

extrema necessidade para as empresas, já que existe uma crescente demanda e 

sofisticação na utilização das tecnologias da informação aplicada aos softwares e 

hardware. Por consequência o uso da informação de forma correta é a chave de sucesso 

para as empresas. 

O número de micro e pequenas empresas existentes no Brasil é bastante elevado. 

Dados que indicam que 99% das empresas do país são caracterizadas como micro e 

pequenas empresas e que essas empresas são responsáveis por 60% dos empregos 

(BRASIL, 2020).  

Esses números justificam a necessidade que essas empresas sejam gerenciadas 

com auxílio das TICs, possibilitando que elas tenham um controle mais efetivo de suas 

necessidades. Contudo, é importante que esses sistemas tenham interface que facilite o 

seu uso, que os dados sejam apresentando de forma clara e que não alteram 

significativamente a forma de realização das atividades e do processo realizado na 

administração das micro e pequenas empresas.  

Entretanto, a tecnologia vem possibilitando melhoria absoluta nas transações 

realizada diariamente nas empresas. A rapidez e agilidade com que se passa informação 

pra determinada pessoa que vem ventura esteja em um lugar bem distante, tem sido uma 

das razões pelas quais as organizações tem inserido a tecnologia em suas rotinas 

empresariais. Em meio as facilidades existentes no uto de tal tecnologia, existem 

empresas que por sua vez tendem a não aderir prontamente a modernidade e custo 

impostos por sua inserção. 

No meio empresarial tal tecnologia se aplica de modo estratégico com intuito 

principal de assessorar e acelerar processo que anteriormente eram longos e cansativos. 

Para adesão da TICs, é necessário um planejamento de custo e estrutura para que a 

empresa possa esta preparada fisicamente para receber um novo sistema. A TI possibilita 

a inclusão da organização no mundo virtual onde seus produtos e serviços atuam como 

informação digital e podem ser espalhados rapidamente através de canais baseados em 

informação em segundos (FERNANDES, 2008). 

Portanto, a tecnologia faz parte do dia a dia das empresas. Elas se acostumam logo 

a conhecer a TICs embutidas em seus produtos e serviços, a tecnologia utilizada para 

produzi-los, a tecnologia empregada no controle do processo produtivo e a tecnologia 

caraterística da gestão do negócio. Alguns desses aspectos sempre recebem ênfase maior 

que os demais, seja por formação dos executivos, pelas conjunturas ou por outro fator. 



Por fim, para as organizações se manterem competitivas neste mercado que oscila 

a cada dia, elas tem que esta acompanhando as ocorrentes mudanças em torno dela. 

Atrelado a essas mudanças esta a TICs, que dia adia vem se mostrando ada vez mais 

inovadora. Se as organizações não souberem utiliza-la a seu favor, essas estarão perdendo 

seus espaços.  

Os gestores da era digital tem a função importantíssima, a de identificar a 

tecnologia adequada para que esta atenda as reais necessidade de suas empresas, sabendo 

que ira mudar toa a cultura organizacional, incluindo a qualificação profissional de seus 

funcionários e colaboradores. 

Contudo, finalizando o processo do uso estratégico da informação que pode vir a 

gerar o diferencial competitivo, da maneira como estas informações serão utilizadas nos 

processos e serviços das empresas de negócios. Portanto, torna-se indispensável sua 

utilização, desde que seja feito um planejamento estratégico, visando todas essas 

mudanças ocorrentes na implantação das TICs.  

Em conclusão deixo uma reflexão para os leitores: Será que percebeu que a 

implantação de novas tecnologias em empresas de prestação de serviços e dentre 

outras é um fenômeno que vem ocorrendo mais intensamente, no Brasil, desde o 

final da década de 70. Ou atualmente. é necessário incorporar ao processo de 

trabalho das TICs que possibilitem modernização da empresa e de que forma caro 

leitor você enxerga essa modernização. 

 

 

   

 

 


