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"Ha homens que lutam um dia e sao bans. 

Ha outros que lutam um ano e sao me/hares. 

Ha os que lutam muitos anos e sao muito bans. 

Porem, h8. os que lutam toda a vida. 

Esses sao OS imprescindfveis." 

Bertolt Brecht. 
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RESUMO 

0 presente trabalho avalia a suma importancia da informa98.0 e seus sistemas no 
apoio ao planejamento estrategico nas empresas assim como na tomada de 
decisoes. Em tun9ao do processo de mudan9as aceleradas, principalmente no que 
diz respeito aos avan9os da tecnologia atrelada a era da informaQao, o born sistema 
de informa9ao sera fator preponderante no planejamento estrategico. A informaQao 
precisa e em tempo correto, sera com certeza urn diferencial positivo em relaQao ao 
concorrente. Urn desenvolvimento gerencial eficaz e eficiente numa organiza9ao, 
exige a existencia de infra-estrutura informacional para tomada de decisao, de forma 
agil e segura. E ai que entra o sistema de informa98.o fortalecendo o plano de 
atua9ao das empresas, a gera9ao de informa96es rapidas, precisas e principalmente 
uteis, garantindo uma estrutura9ao de gestao diferenciada, a/em de melhorar o 
processo de tomada de decisoes pelos gestores. 

Palavras-Chave: lnformaQoes, dados, conhecimento, tomada de decisao, sistemas 
de intormaQao, SIG, SAD. 
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1. INTRODUCAO 

As informagoes e seus sistemas sao pegas fundamentais para as empresas, 

nao apenas na elaboragao de relat6rios, mas fazem parte de todos os 

departamentos e atividades da companhia, desde o simples controle ate a 

confecgao de pianos estrategicos complexes. Tudo o que acontece, todos 

processes, sao regidos por urn sistema que pode ou nao ser informatizado. Deve ser 

considerada a suma importancia do administrador nesse processo, que e nada 

menos que vital para a qualquer corporagao. 

1.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar de que forma a informagao ou ate mesmo a falta dela, atraves de 

seus sistemas, pode afetar uma tomada de decisoes no planejamento estrategico 

corporative. 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Descrever informagao, sistemas de informagoes e tom ada de decisoes; 

2) Caracterizar diferentes tipos de informagoes e seus sistemas; 

3) Analisar como a informagao afeta a tomada de decisoes; 

4) Recomendar agoes para evitar a rna utilizagao das informagoes, ou ate 

mesmo a perda delas, trabalhando de forma integrada. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Em tempos em que as mudangas sociais se dao de maneira cada vez mais 

rapida, as organizagoes tradicionais travam uma batalha com a evolugao do 

ambiente corporative. Este esta inserido no contexte social e, portanto, interage com 

inumeras variaveis que compoem urn cenario cada vez mais complexo e o fator que 

contribui para esta diversidade de interagoes e a globalizagao. Caracterizada a 
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complexidade do ambiente corporative, podemos aprofundar mais pelo ambiente 

interno as organiza<;6es e avaliarmos como as empresas podem se proteger, ou 

melhor, se preparar para um futuro mutavel. 

1.3. METODOLOGIA 

Este trabalho consiste numa pesquisa bibliografica a qual abrange a leitura, 

analise e interpreta<;ao de livros, peri6dicos e documentos. Tem o objetivo de 

conhecer as diferentes contribuig6es cientfficas disponfveis sabre o tema em 

questao para dar suporte a pesquisa, auxiliando na definigao do problema, 

construgao das hip6teses e elaboragao do relat6rio final. 
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2. INFORMACAO, SISTEMAS E A TOMADA DE DECISAO 

Este capftulo tern a finalidade de trazer a fundamentac;ao te6rica necessaria 

para o entendimento do projeto em questao. lnicia-se com uma introduc;ao sobre 

informac;ao, explica-se o funcionamento de conjunto entre as informac;oes e seus 

sistemas e para finalizar uma introduc;ao sobre a tomada de decisao. 

2.1. INFORMACAO NAS ORGANIZACOES 

A informac;ao e urn recurso efetivo e imparcial para as organizac;oes, 

principalmente quando planejada e disponibilizada de forma personalizada, com 

qualidade inquestionavel e preferencialmente antecipada para facilitar as decisoes. 

2.1.1. DADO, INFORMACAO E CONHECIMENTO 

lnicialmente, necessita-se conceituar os elementos que ap6iam as empresas 

em suas trajet6rias de neg6cios. Os dados apresentam-se como elementos em sua 

forma bruta, ainda nao trabalhada, os quais nao conseguem dar o suporte 

necessaria para apoio ou tomada de decisao. OLIVEIRA (1992) reforc;a que dado e 
qualquer elemento de forma bruta que por si s6 nao conduz a compreensao de 

determinado fato ou situac;ao. 

Segundo OLIVEIRA (2001 ), informac;ao e o dado trabalhado que permite ao 

executive tomar decisoes. LEVY (1993) relata que informac;ao e urn processo de 

reduc;ao de incerteza, visando uma tomada de decisao. Tomar decisao e tomar 

atitudes. Tomar atitudes e estar preparado para uma ac;ao que trara algum tipo de 

consequencia; Ja STAIR (2002) diz que informac;ao e uma colec;ao de fatos 

organizados de modo que adquirem urn valor adicional alem do valor dos pr6prios 

fatos. A informac;ao e urn recurso vital da empresa e integra, quando devidamente 

estruturada, os diversos subsistemas e, portanto, as func;oes das varias unidades 

organizacionais da empresa. 

0 prop6sito basico da informac;ao e habilitar a empresa a alcanc;ar seus 

objetivos pelo uso conciente dos recursos disponfveis, nos quais se inserem 
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pessoas, materiais, equipamentos, tecnologia, dinheiro, alem da propria informagao. 

Nesse sentido a teoria da informagao considera os problemas e as adequagoes do 

seu uso eficiente, eficaz e efetivo pelos CEO's da empresa. 

Para REZENDE (2008) quando a informagao e trabalhada por pessoas e 

pelos recursos computacionais, possibilitando a geragao de cenarios, simulagoes e 

oportunidades, pode ser chamada de conhecimento. 0 conceito de conhecimento 

complementa o de informagao com valor relevante e prop6sito definido. 

Os dados, informagoes e conhecimentos nao podem ser confundidos com 

decisoes (atos mentais, pensamentos), com agoes (atos ffsicos, execugoes) ou com 

processes ou procedimentos. 

2.1.2. CARACTERISTICAS DA INFORMACAO 

Para OLIVEIRA (2001 ), urn aspecto de vital importancia sao as oportunidades 

e a prioridade. Uma informagao produzida que nao seja distribufda em tempo habil 

da tomada de decisao praticamente perde seu sentido. Sua capacidade de reduzir 

incertezas esta associada com a oportunidade de sua distribuigao, assim como a 

identificagao das prioridades sera fungao direta do processo de planejamento que 

identifica a necessidade de avaliagao e controle, conforme determinado no modelo 

basico de gestao estabelecido pela empresa. 

A informagao e produto da analise dos resultados existentes na empresa, 

devidamente registrados, classificados, organizados, relacionados e interpretados 

por urn determinado contexte, para transmitir conhecimento e permitir a tomada de 

decisao de forma otimizada. 

A informagao representa a consolidagao de poder na empresa, desde o 

momenta de posse de dados basicos que sao transformados em informagao, ate a 

possibilidade de otimizar conhecimentos tecnicos, domfnios de polfticas e 

possibilidades de maior especializagao e consequente respeito profissional ao 

executive considerado. 
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2.1.3. INFORMACAO COMO RECURSO ESTRATEGICO 

A informa9ao facilita o desempenho das fun96es que cabem a administra9ao: 

planejar, organizar, dirigir e controlar opera96es. Correspondente a materia-prima 

para o processo administrativo da tomada de decisao. A tomada de decisao refere

se a conversao das informa96es em a96es. Portanto a decisao e uma a9ao tomada 

com base na analise de informa96es. 

STAIR (2002) relata que o valor da informa9ao e ligado diretamente ao modo 

com que esta auxilia os tomadores de decisao para alcan9ar metas de sua 

organiza9ao. Por exemplo, o valor da informa9ao pode ser medido no tempo exigido 

para tamar uma decisao ou no aumento dos Iueras da empresa. 

Para ser valiosa aos gerentes e tomadores de decisao, a informa9ao deve ter 

as caracterfsticas descritas na Figura 01. Tais caracterfsticas tambem tornarao a 

informa9ao mais valiosa para a organiza9ao. Se a informa9ao nao for precisa ou 

completa, decis6es ruins poderao ser tomadas, e, conseqOentemente, custar para as 

organiza96es milhares ou ate mesmo mil hoes de d61ares. 

Figura 01. 0 processo de transformac;ao de dados em informac;ao 

Dados 

FONTE: STAIR, 2002, p. 5 

0 Processo de 
Transforma9ao 

(ampliando 
conhecimento pela 

selec;ao, organizac;ao 
e manipulac;ao de 

dados) 

lnformavao 

REZENDE (2008) evidencia tambem que para serem uteis para as decis6es, 

as informa96es devem obedecer as seguintes premissas: possuir conteudo unico; 

exigir mais de duas palavras; nao canter generaliza96es; nao ser abstrata; nao 

canter verbos; e ainda, ser diferente de documentos, programas, arquivos ou 

correlatos. 

Para OLIVEIRA (2001 ), a eficiencia na utiliza9ao da informa9ao e medida pela 

rela9ao do custo para obte-la e o valor do beneficia derivado do seu uso. 
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De acordo com REZENDE (2008) a informa9ao tern urn valor altamente 

significative e pode representar grande poder para quem a possui. Pelo menos tres 

passes sao fundamentais para a valoriza9ao da informa9ao, ou seja, conhecer, 

selecionar e usar as informa96es. A sele9ao mal elaborada pode causar danos 

incalculaveis no uso destas informa96es. 

Para TARAPANOFF (2004), a informa9ao e necessaria tanto para ajudar a 

identificar os problemas quanta para soluciona-los, portanto ela torna-se urn recurso 

que deve ser tratado como qual: 

• Algo de valor fundamental, como dinheiro, bens de capital ou materia

prima; 

• Algo com caracterfsticas especificas e mensuraveis, como metoda de 

coleta, uso, ciclo de vida padrao, com diferentes atributos em cada 

estagio e com possibilidade de permuta com outros recursos; 

• Urn insumo que pode ser transformado em produtos que possibilitam a 
organiza9ao atingir seus objetivos; 

• Algo que pode ser captalizado, dependendo dos prop6sitos dos 

administradores; 

• Algo que se apresenta a administra9ao, superior como uma variedade 

de alternativas. 

A informa9ao desempenha urn papel especialmente importante no 

desenvolvimento de esfor9os para criar e manter a diferencia9ao de produtos e 

servi9os. No momenta de intera9ao com o cliente, a informa9ao torna-se urn 

instrumento essencial para a personaliza9ao do servi9o, que pode evoluir para 

niches de mercado, centrados em grupos de usuaries, ou ate considerar cada 

usuario de forma individualizada, sendo o indivfduo urn niche de mercado. 

2.2. SISTEMAS DE INFORMACAO 

Mais do que nunca, a informa9ao e seus respectivos sistemas desempenham 

fun96es fundamentais nas organiza96es, apresentando-se como recurso estrategico 

para projetar e gerir organiza96es de forma competitiva e inteligente. 

Sistemas de informa9ao podem assumir diversas formas convencionais, tais 

como relat6rios de controle fornecidos e circulados dentro da organiza9ao; relates de 
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processes diversos; cole<;ao de informa<;6es; conjunto de procedimentos e normas, 

etc .. 

2.2.1. DEFINICAO 

SCHWARTZ (1970) define sistema de informa<;ao gerencial como urn sistema 

de pessoas, equipamentos, procedimentos, documentos e comunica<;6es que coleta, 

valida, executa opera<;6es, transforma, armazena, recupera e apresenta dados para 

o usa no planejamento, or<;amento, contabilidade, centrale e em outros processes 

gerenciais para varies prop6sitos administrativos. Os sistemas de processamento de 

informa<;6es tornam-se sistemas de informa<;6es gerenciais quando sua finalidade 

transcends uma orienta<;ao para processamento de transa<;ao, em favor de uma 

orienta<;ao para tomada de decis6es gerenciais. 

Segundo OLIVEIRA (2001 ), e urn processo de transforma<;ao de dados em 

informa<;6es que sao utilizadas na "estrutura da empresa, proporcionando, ainda, a 

sustenta<;ao administrativa para otimizar as resultados esperados. 

2.2.2. TIPOS DE SISTEMA DE INFORMACAO 

Para O'Brien (2004), as sistemas de informa<;ao no mundo real podem ser 

classificados de maneiras diferentes. Varies tipos de sistemas de informa<;ao, par 

exemplo, podem ser classificados conceitualmente ora como opera<;6es, ora como 

sistemas de informa<;ao gerencial. 
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Figura 02. Tipos de Sistemas de lnforma<;ao 

'\ 

i Sistemas de 
lnforma~ao 

\, 

I 

\ \ 

Sistemas de Sistemas de 
' 

Apoio as Apoio Gerencial Operagoes 
\, '-

l \ 1 ' ' Sistemas de Sistemas de Sistemas de Sistemas de Sistemas de Processamenl S(stemasde 
ode Controlede Co aborativos lnforma~lio Apoloa lnforma~o 

"- Transa¢0es '- Processos "- ..... . Gerenc al ..... Declslo '- ·ExecuUva 

FONTE: O'Brien (2004) pag. 23 

Na Figura 02 podemos destacar os papeis principais que cada sistema de 

informa96es desempenha nas opera96es e administra9ao de um neg6cio. 

Sao chamados sistemas de apoio gerencial aqueles que se concentram em 

fornecer informa9ao e apoio aos gerentes em sua tomada de decisao eficaz. A tarefa 

desempenhada por esses sistemas e um tanto complexa. 

• Sistemas de informa9ao gerencial (SIG's ou MIS - Management Information 

Systems): fornecem informa96es na forma de relat6rios e demonstratives pre

estipulados para os gerentes. Ex.: analises de vendas, realiza9ao de 

processos e relat6rios das tendencias de custos 

• Sistemas de apoio a decisao (SAD's ou DSS - Decision Support Systems): 

fornecem apoio interativo ad hoc para o processo de decisao dos gerentes. 

Ex.: atribui9ao de pre9o aos produtos, previsao de lucros e sistema de analise 

de riscos. 

• Sistemas de informa9ao executiva (EIS - Executive Information Systems): 

fornecem informa96es criticas elaboradas especificamente para as 

necessidades de informa9ao dos executivos. Ex.: sistemas de facil acesso 

para analise de desempenho da empresa, a96es dos concorrentes e 

desenvolvimento economico para apoiar o planejamento estrategico. 
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Como o proprio nome diz, os SIG's surgiram com o intuito de auxiliar gerentes 

em suas fun96es. Com o passar do tempo, este tipo de sistema acabou sendo usado 

por qualquer funcionario que tome decisoes. 

0 objetivo de um SIG e fornecer informa96es para a tomada de decisoes, ou 

seja, sao sistemas que fornecem relat6rios. As informa96es podem ser textuais 

(relat6rios descritivos), por planilhas ou de modo grafico. Este ultimo caso e o 

preferido pelos administradores, pois oferece mais informa96es em menor espa9o. E 
importante que o relat6rio tenha o nfvel de detalhe adequado ao usuario: nao pode 

ser muito detalhado ou extenso (senao o administrador tera que procurar a 

informa9ao desejada), nem pode ser resumido demais (senao o relat6rio podera 

omitir detalhes importantes para a tomada de decisao). 

Um SAD recebe como entrada alternativas para solu9ao de um problema e 

devolve as conseqOencias para cada alternativa. Assim o administrador pode avaliar 

qual e a melhor alternativa. 0 SAD nao decide qual e a melhor decisao, nem indica 

que alternativas existem. 

A diferen9a para o SIG e que um SAD e interativo (usuario pode entrar com 

varias alternativas) e ainda avalia as alternativas atraves de tecnicas de what-if(= e 

se eu fizer isto, o que acontecera ... ), tais como proje9ao e regressao. 

2.2.3. OBJETIVO, FOCO E BENEFICIOS DOS SISTEMAS DE 

INFORMA<;AO 

Geralmente, ha dificuldade para se avaliar de forma quantitativa o efeito 

beneffcio de um sistema de informa9ao, ou seja, a melhoria no processo decis6rio. 

BROWN (1981) apresenta quatro razoes para justificar o desenvolvimento de um 

sistema de informa9ao gerencial: 

• Fornecer informa9ao sobre o ambiente; 

• Reduzir a ambigOidade e fornecer uma base empfrica para tomada de 

decisao; 

• Avaliar a situa9ao passada e presentee prognosticar o futuro; 

• Avaliar e monitorar as atividades em termos de processo e progresso. 
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Que, em determinadas condi96es, pode ainda trazer os seguintes beneffcios, 

entre outros, a organiza9ao: 

• Redu9ao de custos das opera96es; 

• Melhoria no acesso as informa96es, propiciando relat6rios mais precisos e 

rapidos, com menos esfor9o; 

• Melhoria na produtividade, tanto setorial como global; 

• Melhoria nos servi9os realizados e oferecidos; 

• Redu9ao do grau de centraliza9ao de decisoes na organiza9ao; 

• Melhoria na adapta9ao da organiza9ao a acontecimentos nao previstos; 

• Aumento do nfvel de motiva9ao das pessoas envolvidas; 

• Redu9ao de custos operacionais; 

• Redu9ao de nfveis hierarquicos. 

Diante desses itens, fica clara que os beneffcios provides pelos sistemas de 

informa9ao sao muito convincentes tanto para as empresas quanta as pessoas a 

elas vinculadas, sejam funcionarias ou ate mesmo clientes. 

2.2.4. CICLO DE VIDA DOS SISTEMAS DE INFORMACAO 

Normalmente, um sistema de informa9ao, que utiliza recursos de tecnologia 

da informa9ao possui um ciclo de vida, esse que pode variar dependendo de 

sistema para sistema. REZENDE (2008) relata que o ciclo de vida pode ser curta, de 

no maximo 5 anos, quando nao sofre implementa96es. 

0 ciclo de vida natural abrange a cria9ao, constru9ao, implanta9ao, 

implementa9ao, maturidade, declfnio, manuten9ao e descontinuidade. Para 

REZENDE (2001) a yida dos sistemas diz respeito a sua utiliza9ao plena. Quando as 

tres primeiras fases sao elaboradas de forma errada, a morte do sistema e 

acelerada, principal mente se o sistema focar a gestao estrategica da organiza9ao. 

2.3. TOMADA DE DECISAO 

Para LAUDON (2007), muitos administradores trabalham as cegas, sem 

nunca poder contar com a informa9ao na hora certa para tamar uma decisao 
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abalizada. Tambem ha aqueles que se ap6iam em previsoes, palpites ou na sorte. 0 

resultado e a produ9ao insuficiente ou excessiva de bens de servi9os, a ma 

alocagao de recursos e a falta de timing. Essas deficiencias elevam os custos e 

geram perda de clientes. Nos ultimos dez anos, as tecnologias e os sistemas de 

informa9ao tem permitido que, ao tamar uma decisao, os administradores fa9am uso 

de dados em tempo real, oriundos do proprio mercado. 

LAUDON (2007) evidencia que uma das principais contribui96es dos sistemas 

de informa9ao tem sido melhorar a tomada de decisao, seja no caso de indivfduos 

ou de grupos. 

A tomada de decisao nas empresas costumava limitar-se a diretoria. Hoje, 

funcionarios de nfveis mais baixos sao responsaveis por alguma dessas decisoes, 

na medida em que os sistemas de informa9ao tornam as informa96es disponfveis 

para nfveis mais elementares da empresa. 

Segundo LEVY (1993) a tomada de decisao e um assunto nitidamente 

interdisciplinar, envolvendo areas como a estatfstica, a psicologia, a administragao 

de empresas ou mesmo a medicina. Em nosso dia a dia, tomamos inumeras 

decisoes embasados em informa9ao. 

2.3.1. TIPOS DE DECISAO 

As decisoes podem ser classificadas em estruturadas, semi-estruturadas e 

nao estruturadas. 

Decisoes nao estruturadas sao aquelas em que o responsavel pela tomada 

de decisao deve usar o seu bom-senso, sua capacidade de avalia9ao e sua 

perspicacia na defini9ao do problema. Gada uma dessas decisoes e inusitada, 

importante e nao rotineira, e nao ha procedimentos bem compreendidos ou 

predefinidos para toma-las. 

Decisoes estruturadas, ao contrario, sao repetitivas e rotineiras e envolvem 

procedimentos predefinidos, de modos que nao precisam ser tratadas como se fosse 

novas. Algumas decisoes tem caracterfsticas dos dois tipos precedentes, por isso 

sao chamadas de semi-estruturadas; nesses casas, apenas parte do problema tem 

uma resposta clara e precisa, dada por um procedimento aceito. Em geral as 

decisoes estruturadas sao mais corriqueiras nos nfveis organizacionais mais baixos, 
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enquanto problemas nao estruturados sao mais comuns nos nfveis mais altos da 

empresa. 

I 
I 

Figura 03. Estrutura de decisao 
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2.3.2. PROCESSO DE TOMADA DE DECISAO 

Tomar decis6es consiste em diferentes atividades. SIMON (1960) descreveu 

quatro diferentes estagios no processo de decisao: intelig€mcia, concepgao, selegao 

e implementagao. 

• lnteligE'mcia consiste em descobrir, identificar e entender os problemas que 

estao ocorrendo na organizagao - por que existe um problema, onde ele esta 

equal e 0 seu efeito; 

• Concepgao envolve a identificagao e investigagao das varias solug6es 

possfveis para o problema; 

• Selegao consiste em escolher uma das alternativas de solugao; 

• lmplementagao da solugao envolve fazer a alternativa escolhida funcionar e 

continuar a monitorar em que medida ela esta funcionando. 
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2.3.3. QUALIDADE DAS DECISOES E DA TOMADA DE DECISAO 

Como podemos dizer se uma decisao ficou melhor, ou se o processo de 

tomada de decisao melhorou? A precisao e uma dimensao importante da qualidade: 

em geral, consideramos melhores as decisoes que refletem de maneira mais precisa 

os dados do mundo real. 

A velocidade e outra dimensao: tendemos a dizer que o processo de tomada 

de decisao deve ser eficiente, mas tambem rapido. Por exemplo, quando voce envia 

uma proposta de seguro de urn carro a seguradora, espera que a tomada de decisao 

por parte da seguradora seja rapida e precisa. 

Mas existem muitas outras dimensoes de qualidade a considerar nas 

decisoes e no processo de tomada de decisao. 0 que e importante dependera da 

empresa em questao, das varias partes envolvidas na decisao e de seus pr6prios 

valores pessoais. 

2.4. PAPEL ESTRATEGICO DOS SISTEMAS NAS EMPRESAS 

Como ja dito anteriormente, os sistemas de informagao desempenham urn 

papal fundamental e estrategico nas organizagoes, sob a 6ptica da vantagem 

competitiva. Vantagens competitivas podem ser obtidas por meio do suporte da 

tecnologia e sistemas de informagao, de modo que amplie a capacidade de uma 

organizagao em lidar com clientes, fornecedores, produtos e servigos, e novos 

competidores no mercado. 

REZENDE (2001) relata que o grande diferencial de urn a empresa sobre a 

concorrencia esta na singularidade em algo que pode ser valioso aos clientes. 

Uma organizagao pode desenvolver sistemas para enfocar nichos de 

mercado, permitindo assim a produgao de dados que melhorem sua penetragao no 

mercado; realgar a ligagao entre clientes e fornecedores; facilitar operagoes internas, 

controle gerencial, planejamento e gerenciamento de pessoas; agregar valor aos 

produtos, servi<;os ou processes; entre outras possibilidades. 

lsso garante a extrema vitalidade e importancia dos sistemas para o 

gerenciamento, organizagao e operagao das empresas. 
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0 nfvel estrategico pode ser conceituado como um processo de gestae que 

possibilita ao executive estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com vista 

em obter um nfvel de otimizagao na rela<;ao da empresa com seu ambiente. Para 

REZENDE (2001 ), a relagao entre planejamento estrategico e informagao deve ser 

pura sinergia, integra<;ao total. 

As estrategias que fundamentam o planejamento estrategico empresarial sao 

de Iongo prazo. 0 tempo para definir Iongo prazo esta relacionado diretamente com 

o negocio empresarial, variando de empresa para empresa. 

Os objetivos do planejamento estrategico empresarial com o uso dos 

sistemas de informagao deve ser de: 

• lnvestigar as oportunidades de ganho e vantagens competitivas; 

• Estabelecer objetivos e fatores crfticos; 

• Facilitar o alcance dos objetivos empresariais mediante a analise de seus 

fatores crfticos; 

• Determinar quais informagoes podem auxiliar a gestae; 

• Priorizar o uso dos sistemas em fungao das necessidades da empresa; 

2.4.1. PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 

Para MAXIMINIANO (2004) a estrategia eo meio ou conjunto dos meios para 

alcangar um tim, que e a vit6ria sabre um oponente. Segundo CHIAVENATO (2006) 

a escola de planejamento estrategico surgiu dos neoclassicos, como um processo 

formal, sequencia! e rfgido. Esse planejamento pode seguir cinco estagios, como 

veremos a seguir. 

2.4.1.1. Formulac;ao de Objetivos Organizacionais 

Este estagio serve para identificar as alternativas estrategicas relevantes. A 

organiza<;ao escolhe os objetivos globais que pretende alcan<;ar no Iongo prazo e 

define a ordem de importancia e prioridade em uma hierarquia de objetivos. 
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2.4.1.2. Am11ise Externa do Ambiente 

Uma vez definidos os objetivos, segue-se a auditoria externa para analisar o 

ambiente externo da organizagao, ou seja, mapear as condi<;oes externas da 

organizagao no sentido de fazer um conjunto de previsoes sobre o futuro dessas 

condigoes. 

2.4.1.3. Analise lnterna das Forc;as 

A seguir faz-se uma analise organizacional das condigoes internas para 

permitir uma avaliagao dos pontos fortes e pontos fracos que a organizagao possui. 

Os pontos fortes constituem as forgas propulsoras que facilitam o alcance c6s 

objetivos organizacionais, enquanto os pontos fracos constituem nas limitagoes e 

restrigoes que dificultam ou ate impedem seu alcance. 

2.4.1.4. Formulac;ao EstratE~gica 

Formulam-se as alternativas que a organizagao pode adotar para alcangar os 

objetivos pretendidos, tendo em vista as condigoes internas e externas. As 

alternativas estrategicas constituem os cursos de agoes futuras que a organizagao 

pode adotar para atingir seus objetivos globais. 

2.4.1.5. Desenvolvimento de Pianos Taticos e Operacionalizac;ao da 

Estrategia 

E a parte mais detalhada do planejamento. A operacionalizagao da estrategia 

envolve um conjunto de hierarquias em diferentes nfveis e com diferentes 

perspectivas de tempo. No topo, os pianos estrategicos e abrangentes a Iongo 

prazo, seguidos pelos pianos taticos de medio prazo e que dao origem aos pianos 

operacionais de curto prazo. 
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3. REVISAO CRITICA DAS TEORIAS 

Nos cen{uios da era da informagao o administrador, precisa entender o papel 

dos diversos tipos de Sistemas de lnformagao existentes nas empresas hoje, que 

sao necessaries para apoiar a tomada de decisoes e atividades de trabalho 

existentes nos diversos nfveis e fungoes organizacionais. Eles provocam mudangas 

organizacionais e administrativas trazendo desafios para administragao, como 

lntegragao que e obter vantagens com sistemas que integrem diversos nfveis e 

fungoes organizacionais possibilitando troca de informagoes entre diversos setores, 

este e 0 principal desafio, pais e 0 administrador que identifica quais setores 

precisam estar interligados. 

0 prop6sito basico da informagao e o de habilitar a empresa a alcangar seus 

objetivos pelo uso eficiente dos recursos disponfveis, portanto, as informagoes 

podem decidir o futuro da organizagao. 

Fica clara que a qualidade das informagoes fornecidas pelos sistemas 

dependem diretamente da agilidade com que chegam as maos dos executores e 

planejadores, assim como precisao. 

Na corrida para atender as demandas do mercado, as empresas buscam 

solugoes que as diferenciem aumentando a sua competitividade. Decisoes rapidas 

e corretas sao fundamentais para a empresa alcangar bans resultados. Faz-se 

necessaria otimizar o planejamento e execugao das atividades, sincronizar a cadeia 

de suprimentos e reduzir os custos operacionais para aumentar a satisfagao dos 

seus clientes e a lucratividade do neg6cio. 

A utilizagao de tecnologias de ultima geragao e a melhor pratica em software 

possibilita a construgao e aplicagoes superiores em prazos bastante agressivos, 

capazes de atender desde pequenos a grandes volumes de utilizagao. 0 sucesso e 

garantido pela velocidade em que as informagoes sao assimiladas e pela rapidez em 

que sao tomadas as decisoes. Neste contexte, as empresas tern como grande aliado 

os sistemas de informagao, os quais proporcionam beneffcios significativos na 

gestae da empresa viabilizando a geragao de relat6rios de apoio ao processo 

decis6rio e planejamento estrategico. Urn born sistema de informagao pode sim, ser 

o diferencial em relagao ao concorrente, pais se feito born uso do mesmo, pode 

trazer singularidade aquela empresa. 
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Os sistemas de informagao gerenciais fortalecem o plano de atuagao das 

empresas. A geragao de informagoes rapidas, precisas e principalmente uteis para o 

processo de tomada de decisao garante uma estruturagao de gestae diferenciada, 

resultando em vantagem competitiva sabre as demais empresas. 
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4. CONCLUSAO 

A informac;ao e seus sistemas sao pec;a fundamental para as empresas, nao 

apenas na elaborac;ao de relat6rios, mas fazem parte de todos as departamentos e 

atividades da companhia, desde o simples controle, tomada de decis6es ate a 

confecc;ao de pianos estrategicos complexos. Tudo que acontece, todos processos, 

sao regidos par urn sistema, que pode au nao ser informatizado. Mais uma vez, deve 

ser considerada a importancia do administrador nesse processo, que e nada menos 

que vital para a corporac;ao. 

Mais do que urn modismo, a tecnologia deve ser compreendida como uma 

ferramenta aliada, urn dos diversos metodos para assegurar qualidade, 

competitividade, estabelecimento de objetivos, reduc;ao de custos e principalmente, 

satisfazer as desejos e anseios dos clientes, que sao a verdadeira razao de ser das 

empresas. 
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