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que a estrada vai além do que se vê.”  

(Los Hermanos) 



 

RESUMO 

 

Este estudo faz o retrato da gestão da TI em uma instituição de ensino superior 
privada da cidade de Bacabal-MA. Seu objetivo consistiu em avaliar o uso da TI na 
gestão estratégica da IES, focando especificamente a infraestrutura por ela 
disponibilizada, a disponibilidade de investimento em TI e a satisfação dos usuários 
quanto aos Sistema de Informação, aos benefícios advindos do uso da TI, à 
capacitação de docentes, discentes e corpo técnico administrativo  e ao alinhamento 
da TI com o seu planejamento estratégico. As transformações que têm acontecido 
na sociedade mediante o uso da TI têm transferido esses benefícios ao segmento 
educacional das Instituições de Ensino Superior. Estas têm utilizado esses 
importantes recursos na gestão, para fortalecer e apoiar o ensino, a pesquisa e a 
extensão, já que a sociedade vê a IES como uma disseminadora do conhecimento. 
Essa percepção é que justifica e determina o objeto de estudo. Metodologicamente, 
adotou-se a abordagem quali-quantitativa, utilizando um único caso: a Faculdade de 
Educação de Bacabal (FEBAC). A coleta de dados deu-se mediante a aplicação de 
questionários e entrevistas, contando com a participação de 40 docentes, 265 
discentes, um diretor geral, dois gestores coorporativos, quatro coordenadores de 
curso e 42 técnicos administrativos.. Em linhas gerais, conheceu-se o processo de 
informatização da IES, a partir da análise das seis categorias elencadas. O estudo 
detectou a necessidade de investir na infraestrutura, na capacitação e no 
posicionamento por parte da IES para fazer com que a TI ande alinhada com o 
planejamento estratégico. 
 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Planejamento estratégico. Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study is the picture of IT management in a private higher education institution in 
the city of Bacabal-MA. Its objective was to evaluate the use of IT in the strategic 
management of IES, specifically focusing on infrastructure provided by it, the 
availability of IT investment and user satisfaction regarding the Information System, 
the benefits from the use of IT, the training of teachers, students and administrative 
staff and the alignment of IT with their strategic planning. The transformations that 
have taken place in society through the use of IT have those benefits transferred to 
the educational segment of Institutions of Higher Education. These are used in the 
management of these important resources to strengthen and support teaching, 
research and extension, since society sees the IES as a disseminator of knowledge. 
This perception is justified and  determines the object of study. Methodologically, we 
adopted the qualitative-quantitative approach using a single event: the Faculty of 
Education of Bacabal (FEBAC). Data collection occurred through questionnaires and 
interviews, with the participation of teachers, students, director general managers 
corporate, course coordinators and administrative staff.  Used a statistical calculation 
that indicates the margin of error and the amount of respondents who validate the 
research. In general, met up the process of computerization of IES, from the analysis 
of the six categories listed. The study identified the need to invest in infrastructure, 
training and placement by the IES to make IT walk aligned with strategic planning. 
 
Keywords: Information Technology. Strategic planning. Management 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ambiente das organizações é dinâmico e caracterizado por mudanças. À 

medida que adquirem novas informações1 e novos conhecimentos2, as pessoas e as 

empresas começam a perceber essas mudanças. Se não estiverem atentos, vão 

rapidamente tornar-se obsoletas.  As empresas se defrontam a cada dia com novos 

desafios e precisam estar preparadas para interagir, atualizar-se, conhecer seu 

mercado e clientes, os avanços tecnológicos, as tendências econômicas e as 

mudanças sociais e culturais, objetivando aumentar a eficácia na consecução de 

seus objetivos. 

Igualmente, a revolução tecnológica, denominada por Drucker (2002) de 

“Revolução da Informação”, ocorrida em meados da década de 1940, mudou “o 

comportamento dos clientes, os padrões de poupança, a estrutura da indústria - em 

resumo, toda a economia”: 

 

Dada a facilidade e a velocidade com a qual a informação se desloca, todas 
as instituições na sociedade do conhecimento – não só as empresas, mas 
também escolas, universidades, hospitais e, cada vez mais, órgãos 
governamentais – terão de ser competitivas em termos globais, embora a 
maioria das organizações continue a ser local em suas atividades e em 
seus mercados. Isso porque a Internet manterá os clientes de qualquer 
lugar informados sobre o que está disponível em qualquer parte do mundo  
a que preço (DRUCKER, 2002, p. 171). 

 

Diante deste cenário, as empresas precisam mudar a forma de gerir seus 

negócios, sob pena de tornarem-se obsoletas, na medida em que a competitividade 

direciona as ações das instituições em busca da sustentabilidade. Tornou-se cada 

vez mais necessário reformular as diferentes formas de gestão administrativa que 

vinham sendo praticadas até o momento. Existem hoje softwares que facilitam a 

contabilidade e a administração financeira. A conexão à rede mundial Internet 

oferece recursos jamais vistos para a obtenção destas facilidades (DRUCKER, 

2002). 

Na medida em que o desenvolvimento tecnológico é consequência, surge 

uma nova economia, em que a “produtividade e a competitividade das empresas, 

                                                
1 Conceito de tudo que significa notícia, conhecimento ou comunicação. Em processamento de 
dados, o significado que o homem dá aos dados, por meio de convenções usadas para a sua 
representação (MORAES, 2006). 
2 Apropriação intelectual de determinado campo empírico ou ideal de dados, tendo em vista dominá-
los e utilizá-los” (MORAES, 2006, p. 27). 
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regiões e países dependem, fundamentalmente, da capacidade de gerar 

conhecimento e processar informação de forma eficiente” (CASTELLS, 2005, p. 21). 

O autor defende que por meio do conhecimento e da inovação é que se constrói a 

riqueza e que sem conhecimento não se gera investimento e, consequentemente, 

não há a possibilidade maximizar os lucros. 

A Tecnologia da Informação (TI) imprime às organizações contemporâneas a 

necessidade de aplicar uma nova forma de administração, baseada não somente 

nos aspectos técnicos de gestão administrativa, mas também na escolha de 

profissionais que estejam preparados para executar as novas tarefas advindas 

desse novo modelo. Surge daí a figura de um novo gestor, chamado por Drucker 

(2002, p. 171) de “tecnólogo do conhecimento”. 

 

No passado o papel do gestor baseava-se, principalmente, no ato de 
controlar. [...] Porém, essa visão tem-se alterado já há algumas décadas, 
mesmo que lentamente. Em geral o papel dos gestores tem se 
caracterizado como sendo cada vez menos o de “controlador”, transferindo 
seu foco para a ênfase do “estrategista”. Essa mudança fez com que o 
gestor se transforme num agregador de valor, pois, ao invés de prestar 
serviços de levantamento e análise de números, passa a prestar assessoria 
aos demais setores da empresa, para que esta possa tomar decisões com 
uma visão sistêmica do negócio (SANTOS, 2002, p. 1). 

 

A TI, aliada ao papel desempenhado pelo novo gestor neste cenário de 

mudanças, traz às empresas atuais as condições necessárias para promover uma 

gestão administrativa eficiente, na busca de sua consolidação no mercado 

competitivo dos dias atuais. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

No contexto das Instituições de Ensino Superior (IES), segundo Albertin 

(2001), inicialmente, a TI era pensada exclusivamente como recurso técnico, 

adotando-se uma postura passiva, sempre na expectativa da demanda do usuário. 

Evolutivamente, a TI começou a ser absorvida tanto pela área acadêmica, composta 

pelo tripé ensino, pesquisa e extensão, quanto pela área administrativa, mediante a 

aquisição de infraestrutura tecnológica capaz de contribuir para a execução do 

planejamento estratégico e de  facilitar a gestão dessas instituições.  

No contexto atual, em que as tecnologias de informação se constituem em 
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ferramentas indispensáveis ao trabalho em qualquer atividade, acredita-se ser este 

tema de grande relevância tanto para o crescimento profissional do pesquisador, 

que trabalha na instituição, quanto para a própria instituição, na medida em que esta 

pesquisa poderá fornecer subsídios importantes para a estruturação do setor.  

Para a academia, esta pesquisa se torna justificável em função dos benefícios 

que poderão advir de seus resultados, que servirão de fonte de consulta para 

estudos posteriores. No âmbito pessoal, ressalta-se o fato de o tema estar 

diretamente ligado à função gerencial de TI dentro de uma faculdade, constituindo-

se em ferramenta para a mensuração do trabalho que está desenvolvendo, 

mostrando também as dimensões a serem melhoradas. 

Diante do exposto é que se propõe a realização deste estudo sobre a gestão 

da TI em IES, com enfoque em uma instituição na cidade de Bacabal–MA.  

 

 

1.2 Questão Norteadora 

 

Com base no exposto, a questão que norteia este estudo é:  

Como a tecnologia da informação é aplicada na gestão estratégica 

organizacional em educação, tomando-se por base uma Instituição de Ensino 

Superior no estado do Maranhão? 

 

 

1.3 Objetivos  

 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar o uso da TI na gestão estratégica de uma Instituição de Ensino 

Superior do estado do Maranhão. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

. Identificar o uso da Internet para fins de pesquisa e capacitação; 
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. Mapear a infraestrutura tecnológica disponibilizada pela IES pesquisada; 

. Examinar o grau de satisfação dos usuários com relação aos sistemas de 

informação; 

. Explicitar o alinhamento da TI na gestão estratégica da IES; 

. Analisar os benefícios da TI na gestão estratégica da IES. 

 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

Para atender aos objetivos propostos, optou-se por dividir este estudo em 

capítulos.  

No capítulo 1, apresentam-se a introdução do tema, a justificativa, a questão 

norteadora e os objetivos da pesquisa.  

No capítulo 2, destaca-se o referencial teórico, baseado em construções 

teóricas de diversos autores que abordam o tema em questão, tratando de aspectos 

relacionados à TI, sua importância para a sociedade atual e ferramentas de apoio 

para o melhor desenvolvimento das IES. 

No capítulo 3, expõem-se o planejamento estratégico nas IES e a importância 

da utilização da TI. 

No capítulo 4, desenvolvem-se a metodologia e os recursos utilizados para a 

execução da pesquisa. 

No capítulo 5, procede-se à apresentação dos resultados da pesquisa 

empreendida, mediante avaliação crítica dos dados encontrados.  

No capítulo 6, formulam-se as considerações finais sobre a pesquisa e seu 

objeto. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Tecnologia da Informação 

 

De acordo com Castells (2005), em face da globalização, a tecnologia da 

informação está integrando o mundo em redes globais. Nesse sentido, a 

comunicação viabilizada pelo uso do computador tem gerado vasto desdobramento 

das comunidades virtuais, introduzindo uma nova forma de relação entre economia, 

estado e sociedade, em função da velocidade com que as informações são 

disseminadas em tempo real. Assim, a economia informatizada/global se organiza 

em torno de centros de comando e controle, capazes de coordenar, inovar e 

administrar as atividades entrecruzadas das redes empresariais.  

A TI entrou no cotidiano das pessoas e das organizações com tamanha 

rapidez que se tornou praticamente impossível administrar uma empresa sem utilizar 

os recursos oferecidos pela informática, pois a necessidade de velocidade na troca 

de informações e de aprimoramento da comunicação dentro da organização e, até 

mesmo, com as parcerias torna o uso do banco de dados a principal ferramenta 

tecnológica para estreitar a comunicação entre os públicos internos e externos 

(OLIVEIRA, 2002). 

Oliveira (2002) defende que não basta ter a informação se esta não for 

compartilhada com os usuários que dela necessitam para dar suporte à realização 

de suas tarefas. Então, uma importante razão para compartilhar informações dentro 

de uma organização prende-se à consistência e à coordenação dos objetivos e das 

tarefas, que não serão eficientes se a existência, a localização ou a disponibilidade 

de tais informações ficarem desconhecidas para o indivíduo ou o grupo que 

precisam delas. 

Para criar e manter vantagem competitiva, a tecnologia da informação surge 

como uma grande aliada da gestão organizacional, na medida em que a utilização 

de sistemas informatizados facilita e agiliza a realização das tarefas e contribui  para 

aumentar a precisão da tomada de decisões. 

 

Com o advento da globalização ficou praticamente inadmissível ficar 
desinformado. O mundo, no geral, ficou mais competitivo, as empresas e 
clientes ficaram muito ágeis e exigentes, por isso, precisamos descrever a 
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importância do tratamento e sincronismo das informações para dar apoio às 
decisões e manter as empresas competitivas (OLIVEIRA, 2002, p. 3). 

 

Consoante o autor citado, pode-se afirmar que a informação é a base 

fundamental para as empresas coordenarem e avaliarem suas atividades e 

decisões, visando atingir seus objetivos comerciais e financeiros, na medida em que 

ela é de grande relevância na hora de tomar decisões. Ou seja: a disponibilidade e a 

confiabilidade dos conteúdos das informações gerenciais permitem tomar decisões 

acertadas para o futuro do negócio. 

 

Ensina Rezende (2010): 

 

A tecnologia da Informação, anteriormente chamada de processamento de 
dados ou informática, é uma inexorável ferramenta de gestão nas 
organizações. Ela é um instrumento indispensável nos planejamentos 
estratégicos das organizações e na contribuição para Inteligência 
Organizacional (REZENDE, 2010, p. 59). 

 

A partir do descrito, pode-se observar que a TI tem se tornado um importante 

fator de sobrevivência das organizações. Como resultado, empresas de diversos 

setores e seus sistemas de informação têm experimentado novas tendências desta 

tecnologia, as quais incluem os significativos avanços nas soluções de hardware e 

software disponíveis e na globalização das tecnologias de redes. 

 

Melo (2008) esclarece: 

 

A TI vem impactando os negócios de uma maneira jamais vista e está, cada 
vez mais, no domínio do negócio. Assim, a TI está adquirindo uma função 
de agente de desenvolvimento e de definição de estratégias em diferentes 
níveis(corporativo, de negócio e até mesmo funcional). Para atender a 
essas necessidades, o modelo de sistemas de informação das 
organizações contemporâneas deve ser o mais abrangente, flexível e 
completo possível (MELO, 2008, p. 5). 

 

A TI deixou de ser uma forma de automatizar o processamento da informação 

para ser um fator crítico de sucesso para a realização de negócios.  

A vasta disponibilidade de tecnologia da computação a custo acessível 

mudou de forma efetiva  a maneira como as pessoas adquirem, processam, 

armazenam, recuperam, transmitem, comunicam e usam informações (GORDON; 

GORDON, 2011). 
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Cabe ressaltar que a TI nas organizações evoluiu não apenas no aspecto 

técnico, mas também e principalmente em seu uso estratégico e competitivo, 

buscando estar cada dia mais alinhada com a estratégia de negócios, evidenciando 

a necessidade de gerir a tecnologia da informação (LAURINDO, 2008). 

Nos dias atuais, grande parte das empresas, sejam elas de grande, médio ou 

pequeno porte, para qualquer fim a que se destinam, se utiliza de sistemas 

informatizados para realizar suas tarefas, das mais rotineiras às mais críticas. Assim, 

torna-se necessário fazer um resumo histórico a partir das épocas e dos 

personagens que, com seus inventos, tornaram possível a gestão de uma nova era, 

denominada "Era da Informação". 

 

 

2.2 Percurso histórico 

 

O homem sempre se empenhou em uma busca incessante para descobrir e 

desenvolver novas ferramentas para o mundo atual. “A necessidade humana de 

representar, tratar e guardar dados sobre tudo que o cerca data de milhares de 

anos” (FERNANDES; SANTOS; TAVEIRA, 1998, p. 11). 

Inicialmente, o homem usava os dedos ou pedras para contar. À medida que 

foi crescendo intelectualmente, deu-se conta de que com esse sistema não 

conseguiria alcançar seu objetivo final. Assim é que começou a buscar por algo que 

facilitasse seu trabalho. Inventou, então o ábaco2, um sistema numérico que deu 

projeção ao pensamento humano, causando profundo impacto na sociedade 

(GUEDES, 2001). 

Com o passar do tempo, um grande número de cientistas se viu imerso na 

busca por conseguir com que os cálculos matemáticos, que eram difíceis e 

repetitivos, pudessem ser realizados mais rapidamente e sem tantas dificuldades, 

por meio de máquinas.  

Assim, em 1614, John Napier (1150-1617) inventou a "Tábua de Napier", 

similar a uma tabela de multiplicações. A tábua reduzia multiplicações e divisões a 

adições e subtrações. Usando esse princípio, em 1620, foram criadas as réguas de 

                                                
2
 O ábaco é um instrumento de cálculo, composto de uma armação com diversos fios de arame 

representando as posições decimais (unidade, dezenas, centenas, etc.) onde deslizam sete bolas 
representando os dígitos, e que auxiliam no cálculo de operações matemáticas (FERNANDES; 
SANTOS; TAVEIRA, 1998, p. 12). 
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cálculo, usadas até 1970, antes das calculadoras de bolso. Posteriormente, Blaise 

Pascal, filósofo e matemático francês, inventou a primeira calculadora, que fazia 

somas e subtrações (GUEDES, 2001). 

A primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, no final do século XVIII, 

teve como marcos significativos a máquina a vapor, a indústria do aço e o 

surgimento das ferrovias (GRINSPUN, 2002). 

Em 1801, na França, durante a Revolução Industrial, Joseph Marie Jacquard 

(1752-1834) inventou um tear mecânico controlado por grandes cartões perfurados. 

Sua máquina era capaz de produzir tecidos com desenhos bonitos e intrincados 

(GUEDES, 2001).  

Entre 1823 e 1832, o matemático inglês Charles Babbage (1792-1871) 

elaborou os princípios do computador digital moderno e Ada Byron criou a máquina 

de calcular, tornando-se a primeira programadora, escrevendo séries de instruções 

para o engenho analítico. Ela inventou o conceito de sub-rotina: uma sequência de 

instruções que pode ser usada várias vezes em diferentes contextos (GUEDES, 

2001). Nesse momento, a máquina começa a modificar a vida do trabalhador. 

A segunda Revolução Industrial (1850-1870) é caracterizada pelo 

aparecimento do aço, da energia elétrica, do petróleo e da indústria química. Tem-se 

uma nova presença do trabalhador, não somente pelas substituições inevitáveis, 

como também pelas relações do mundo do trabalho, marcadas pela administração 

fordista. Observa-se nessa fase, do ponto de vista pedagógico, “o surgimento e o 

fortalecimento de uma área na educação – a Orientação Vocacional/Profissional – 

que tinha como objetivo, inicialmente, orientar os indivíduos para uma nova escolha 

profissional de acordo com suas possibilidades e limitações” (GRINSPUN, 2002, p. 

53). 

Aproximadamente em 1890, Herman Hollerith fundou uma companhia para 

produzir máquinas de tabulação, que mais tarde veio a se chamar International 

Business Machines (IBM) (GUEDES, 2001). 

Em 1945, foi construído o primeiro computador eletrônico, cujo o objetivo era 

realizar cálculos balísticos, o Eletronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC), 

que ocupava por volta de 100m2, possuía 18 mil válvulas, sendo capaz de realizar 

4.500 operações por segundo. Não possuía monitor nem teclado. Ou seja, não era 

interativo com o usuário (SILVEIRA, 2001). 
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John Von Neumann formalizou o projeto lógico de um computador, com a 

invenção do transistor, em 1947. Em 1970, a Intel, empresa norte-americana, 

produziu o primeiro microprocessador (GUEDES, 2001). 

A partir da década de 1940, o computador passou a ser conhecido. Segundo 

Drucker (2002, p. 23), começou a “Revolução da Informação”, mudando o 

comportamento dos clientes, os padrões de poupança e a estrutura da indústria - em 

resumo, toda a economia.  A partir dessa “revolução”, as capacidades intelectuais do 

homem foram ampliadas, e, inclusive, substituídas por autômatos, que eliminam o 

trabalho humano na produção e nos serviços (GRINSPUN, 2002). 

Grinspun (2002) assevera que os grandes marcos dessa evolução 

tecnológica são sempre e claramente assinalados pela renovação de cada um 

desses fatores:  

 

- A revolução industrial troca a madeira pelo ferro;  
- A revolução tecnológica dos séculos XIX e XX troca o carvão pelo par 
petróleo-eletricidade;  
- A revolução da informática troca o tratamento analógico da informação (via 

homem) pelo processamento digital (via máquina) (GRINSPUN, 2002, p. 

54). 

 

Nessa perspectiva, foram acontecendo as inovações. Atualmente, os 

inúmeros recursos advindos da informática indicam a sua importância para a 

sociedade e para as organizações, como se verá a seguir. 

 

 

2.3 A importância da Tecnologia da Informação para a Sociedade e as 
Organizações 

 

Inicialmente, a TI era definida com base em um conceito bem menos amplo, 

que a limitava a servir como um recurso computacional para as organizações. Esses 

sistemas de computação tinham a finalidade de automatizar tarefas e armazenar 

informações e facilitar o acesso a elas. Seus principais objetivos eram: integrar todos 

os processos da empresa, buscando aumentar a eficiência, reduzir retrabalhos e 

erros na entrada dos dados e, consequentemente, melhorar a qualidade e a 

agilidade na geração da informação para a gestão dos processos (ALBERTIN; 

MOURA, 2009). 

Rosseti e Morales (2007) afirmam sobre a TI nas Organizações: 
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A Tecnologia da Informação (TI), que é gerada e explicitada devido ao 
conhecimento das pessoas, tem sido, ao longo do tempo, cada vez mais 
intensamente empregada como instrumento para os mais diversos fins. É 
utilizada por indivíduos e organizações, para acompanhar a velocidade com 
que as transformações vêm ocorrendo no mundo; para aumentar a 
produção, melhorar a qualidade dos produtos; como suporte à análise de 
mercados; para tornar ágil e eficaz a interação com os mercados, com 
clientes e até competidores. É usada como ferramenta de comunicação e 
gestão empresarial, de modo que as organizações e pessoas se 
mantenham operantes e competitivas nos mercados em que atuam 
(ROSSETI; MORALES, 2007, p. 124). 

 

A partir deste momento, começou-se a buscar também a integração entre a 

empresa e seus parceiros de negócio. Surgiram as primeiras formas de troca 

eletrônica de dados, conhecida como Electronic Data Interchange (EDI). Esta forma 

de comunicação baseava-se em troca de arquivos com formatos predefinidos entre 

os dois parceiros. Para comunicar-se com um novo parceiro, a empresa precisava 

desenvolver novos programas capazes de gerar arquivos eletrônicos no novo 

formato necessário (BERALDI; ESCRIVÃO FILHO, 2000). 

Com o surgimento do uso comercial da internet, a EDI pôde ser substituído 

por uma infraestrutura de comunicação e informação pública, o que na época 

recebeu o nome de “Nova Economia”, ou “Era Digital”. Esta consistia na 

possibilidade de transformar os negócios e a forma de integração da empresa com 

seus parceiros de negócios, como clientes e fornecedores, mediante as 

potencialidades fornecidas por esta tecnologia (BERALDI; ESCRIVÃO FILHO, 

2000). 

Com a globalização e a competitividade do mundo atual, as empresas 

precisam se tornar cada vez mais ágeis e flexíveis, sob pena de não acompanharem 

as mudanças exigidas pelo mercado. É nesse momento que a TI se torna uma 

grande aliada para a aquisição de novos conhecimentos e inclusão no próprio 

ambiente dos negócios. 

Se, de um lado, existe a forte pressão decorrente da competição global, 

exigindo que as organizações se adaptem, de outro, está o consumidor, que se 

tornou mais seletivo e exigente, impondo que as organizações se adaptem ao novo 

momento e mudem, criando um ambiente que as tornem mais competitivas, sob 

pena de se tornarem obsoletas. 

De acordo com Drucker (2002), essa nova empresa deverá ter as seguintes 

características: 
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- Alto nível de capacidade de armazenamento de dados e velocidade de 

transmissão, combinados com fácil acesso aos dados armazenados; 
- Utilização crescente de um novo espaço distribuído no qual as 
comunicações podem ocorrer, habilitando o contato entre indivíduos e 
grupos que, de outro modo, nunca teriam se comunicado; 
- Capacidade para disseminar ideias ou comunicação dirigida, combinados 
com interatividade e fluxos de informação multi-direcionais; 
- Habilidades de comunicação melhoradas através do tempo e do espaço, 
tornando a localização geográfica quase sem importância, permitindo à 
organização competir em escala global (DRUCKER, 2002, p. 15). 

 

Esse novo ambiente de negócios, que serve como uma estrutura da 

informação para as organizações, já pode ser visualizado e é largamente utilizado: a 

Internet. 

Uma estrutura de informação, tal como a World Wide Web, também 

conhecida como web ou www, que em inglês significa “rede de alcance mundial”, 

facilita as comunicações entre e dentro de organizações virtuais, permitindo o seu 

desenvolvimento de forma ampla (CASTELLS, 2005).  

A partir da massificação da Internet, do comércio eletrônico, do 

desenvolvimento de softwares para a administração financeira, de pessoal e outros, 

como também da implementação da intranet em empresas e dos sistemas de apoio 

à decisão, como o data warehouse, ficou mais fácil administrar. 

 

 

2.4 Sistema de Informação e Sistemas Administrativos 

 

Na atualidade, o progresso tecnológico é constante. É neste cenário que se 

desenvolvem as organizações Contemporâneas , que precisam adaptar-se às 

transformações de forma rápida, para acompanharem a evolução e manterem-se 

competitivas no mercado. A inovação, a rapidez, o serviço de qualidade e o ritmo 

que se imprime aos processos de conhecimento se constituem nas novas regras do 

jogo. No mundo de hoje, a força de trabalho se alia à informação como principal 

arma desta batalha. 

Segundo Stair e Reynolds (2006), para se tornarem competitivas, as 

organizações precisam adotar processos otimizados. Ou seja, precisam ser rápidas, 

ágeis, flexíveis, inovadoras, produtivas, econômicas e orientada para o cliente, além 

de buscar, principalmente, o alinhamento da estratégia dos sistemas de informação 
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com as estratégias e os objetivos gerais dos negócios, considerando as cinco forças 

de mercado. 

Os executivos que veem a TI como instrumento para exercer o controle, e não 

como uma medida para melhorar o desempenho estratégico da empresa, não 

perceberam ainda que a elaboração de novos sistemas de informação baseados na 

relevância dessas informações pode transformar a gestão empresarial. 

As organizações, em cada uma das suas áreas de funcionamento, encontram 

na TI uma poderosa aliada na tomada de decisões, desde a mais insignificante até a 

de maior relevância. Elas convivem com diferentes sistemas para as mais diversas 

funções: contabilidade, pessoal, material, arquivo, etc. Para tanto, necessitam de 

maior disponibilidade de informações das diferentes áreas, compiladas em um 

banco de dados, agrupando-as para que possam estar à disposição da direção e 

dos funcionários (O’BRIEN; MARAKAS , 2013). 

Os sistemas de informação planificam, desenvolvem, analisam e controlam os 

dados, coordenando os fluxos e os registros, tanto internos quanto externos, 

necessários à realização das operações básicas e à tomada de decisão, com o fim 

de alcançar os objetivos da organização.(LAUDON;LAUDON,2010) 

A informatização de uma empresa lhe proporcionará ganho de eficiência e 

eficácia, na medida em que trará vantagens, seja em relação ao tempo otimizado, à 

organização, à facilidade de obtenção de informações, à previsão e a muitos outros 

aspectos que contribuirão para a melhoria de sua competitividade e lucratividade.  

Albertin e Moura (2004) apresentam o Modelo das Dimensões do Uso de TI 

em Benefício dos Negócios para explicar os fatores que influenciam a obtenção do 

sucesso na utilização desta tecnologia pelas empresas (FIG. 1). 

Conforme ilustra o modelo, o uso da TI é influenciado pelo seu contexto por 

meio dos seus direcionadores, que são: Mercado, Organização, Tecnologia da 

Informação e Indivíduo. 
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Figura 1 - Modelo das dimensões do uso de TI em benefício dos negócios 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
Fonte: Albertin e Moura (2004) 

 

De acordo com Albertin e Moura (2004), as dimensões do uso da TI podem 

ser entendidas da seguinte forma: 

a) Uso da TI: A dimensão Uso da TI refere-se às diferentes aplicações da TI 

disponíveis no mercado, que devem ser escolhidas pelas empresas de acordo 

com seus modelos de negócio, seu estágio de crescimento, seu ambiente 

competitivo e seu contexto estratégico. 

b) Benefícios oferecidos: Os principais benefícios oferecidos pelo uso da TI 

são: custo, produtividade, qualidade, flexibilidade e inovação. Praticamente 

todas as dimensões do uso da TI relacionam-se diretamente com os 

benefícios oferecidos e é exatamente esta quantidade de variáveis que torna 

o tema tão complexo. 

c) Desempenho empresarial: Existem diversas formas de se medir e 

acompanhar o desempenho empresarial. Podem ser utilizados como 

indicadores de desempenho: crescimento da empresa em termos de 

faturamento e rentabilidade, e participação de mercado, entre outros. 

        

DIMENSÕES 
 DO USO DA TI 

Uso de TI: 

 Visão 

 Aplicação 

 Reconfiguração 

 Modelos de Negócio 

Benefícios Oferecidos: 

 Custo 

 Produtividade 

 Qualidade 

 Flexibilidade 

 Inovação 

 Desempenho 
empresarial: 

 

Governança e 
Administração de TI: 

 Planejamento 

 Organização 

 Direção 

 Controle 

 
Executivos de TI: 

 Papel no negócio 

 Participação no 

negócio 

 

Executivos do Negócio: 

 Atitudes em relação à TI 

 Participação na TI 

MERCADO               CONTEXTO – DIRECIONADORES  ORGANIZAÇÃO 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO      INDIVÍDUO 
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d) Governança e administração de TI: Os temas da "Governança" e 

"Administração de TI" envolvem: a definição das alçadas de responsabilidade 

e decisão das ações relacionadas à operação de TI; a gestão das aplicações 

de TI; planejamento das atividades e projetos; relacionamento e suporte dos 

usuários finais da tecnologia; controle; manutenção; e planos de melhoria, 

que devem ser conduzidos para se alcançar os benefícios esperados. Outra 

grande responsabilidade da administração da TI envolve o processo de 

seleção e análise dos investimentos em TI e, muitas vezes, a gestão dos 

projetos de implementação. O nível de maturidade da empresa com relação 

ao uso da TI é normalmente refletido na sua estrutura de governança e 

administração.  

e) Executivos de TI: O papel dos executivos de TI no negócio é fundamental 

para garantir que as decisões relacionadas a investimentos com a tecnologia 

estejam alinhadas com o contexto estratégico da empresa. A partir do 

momento em que a TI suporta os diferentes processos de negócio e, 

especialmente, o processo de tomada de decisão, o papel dos executivos de 

TI passa a ser estratégico. Estes executivos precisam entender 

profundamente, como qualquer outro executivo do negócio, os direcionadores 

estratégicos, para que possam tomar as decisões corretas relacionadas à TI. 

f) Executivos do negócio: O papel dos executivos do negócio com relação à TI 

está relacionado ao nível de envolvimento, de delegação e, principalmente, de 

suporte que deve ser dado a esta área da empresa. É importante que as 

decisões de negócio sejam tomadas considerando-se as restrições e análises 

dos executivos de TI. Empresas que decidem fazer projetos diretamente 

relacionados ao negócio sem considerar os custos de TI envolvidos no projeto 

acabam por ter surpresas desagradáveis, como estouro do orçamento inicial 

do projeto ou não cumprimento dos prazos estabelecidos inicialmente, porque 

simplesmente deixam de considerar variáveis importantes do projeto. 

Explica O’brien e Marakas (2013): 

 

Investimentos em Tecnologia da Informação promoverão a fidelização de 
clientes e fornecedores (e o consequente impedimento de entrada de 
concorrentes) se forem criados novos e valiosos relacionamentos. Essas 
relações entre negócios podem tornar-se tão valiosas para os clientes e 
fornecedores a ponto de impedi-los de trocar a empresa pela concorrente 
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ou de pressioná-los a aceitar um acordo que possibilite um ganho menor 
(O'BRIEN; MARAKAS, 2013, p. 46). 
 

É importante que os executivos do negócio tenham um envolvimento grande 

durante o processo de planejamento, decisão e seleção de um novo investimento 

em TI, para que tenham expectativas corretas com relação aos benefícios 

esperados. É importante também que contribuam para o processo de gestão das 

mudanças pelo qual deve passar a organização quando implementa uma nova 

solução. 

 

 

2.4.1 A Utilização dos Sistemas Informatizados 

 

A informática se transformou nas últimas décadas em forte aliada da  

administração das empresas. São inúmeros os recursos disponíveis que facilitam 

substancialmente a gestão administrativa.  

A partir da massificação da Internet, do comércio eletrônico, do 

desenvolvimento de softwares para a administração financeira, de pessoal e outros, 

da implementação da intranet em empresas de maior porte e da utilização do 

datawarehouse e dos sistemas de informação na tomada de decisões, ficou mais 

fácil administrar. 

 

 

2.4.2 Conceitos Sistemas de Informação 

 

Com o novo perfil que as empresas estão adotando em atendimento às 

exigências dos mercados, é imprescindível a existência de sistemas de informações 

embutidos dentro dos diversos subsistemas do sistema empresa. Segundo Laudon 

e Laudon (2010, p. 42), “as empresas têm diferentes tipos de sistemas de 

informações para enfocar diferentes níveis de problemas e diferentes funções 

dentro da organização”. 

Cabe, agora, conceituar sistemas de informação (SI), para esclarecer melhor 

essas ideias, bem como suas principais características. 

Laudon e Laudon (2010) afirmam:  
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Um sistema de informação (SI) é um conjunto de componentes inter-
relacionados para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir 
informações com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a 
coordenação, a análise e a tomada de decisões nas organizações 
(LAUDON; LAUDON, 2010, p. 12).  

 

Reforça Jamil (2009): 

Os sistemas de informação têm sido criados para facilitar a gestão das 
empresas, acrescentando o seguinte valor aos processos de negócios: a 
flexibilidade, a automatização, o fim dos despedimentos, economia de 
custos, redução dos estoques, eficiência, eficácia e melhoria da qualidade 
dos relatórios, fornecendo subsídios necessários para a tomada de decisão 
muito mais necessário e consciente. 

 

O’Brien (2011) enfatiza que os sistemas de informação são formados por 

pessoas, software, hardware, procedimentos e dados, sendo responsável por 

espalhar todas as informações  dentro da organização. 

Sistemas são partes de um todo que interagem constantemente, visando a 

uma integração e procurando sempre atingir um objetivo e alcançar resultados 

(REZENDE; ABREU, 2003). Por suas limitações existentes desde a sua concepção, 

nenhum sistema sozinho pode fornecer todas as informações que uma empresa 

está buscando. Eles recebem dados e, como trabalham com um único propósito, 

todos os seus componentes produzirão resultados satisfatórios caso haja um 

processo organizado de transformação. Conforme explicam Laudon e Laudon 

(2007), os sistemas de informação são ferramentas muito importantes para as 

empresas atuais, tendo em vista que podem contribuir para a solução de vários 

problemas empresariais, independentemente de seu tipo ou em que situação serão 

aplicados, lembrando que nenhum sistema ficará sem retornar alguma informação 

relevante para uma tomada de decisão. 

 

 

2.4.3 Internet 

 

O grande avanço tecnológico do milênio foi a Internet, uma tecnologia de 

comunicação capaz de transpor grandes barreiras geográficas, constituída por um 

conjunto de computadores interligados entre si e utilizada por milhares de pessoas 

vinte e quatro horas por dia, para os mais diversos fins. 
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Define GÓIS JR. (2002, p. 48): “Internet é um aglomerado de redes menores 

e de computadores interligados de maneira liberal e redundante, ou seja, cada 

ponto de rede se interliga sempre a mais de um ponto”. 

A Internet é uma grande rede global de computadores interconectados por 

meio de redes de comunicação existentes.  

Segundo o glossário de Lévy, (2000): 

 

O nome Internet vem de internetworking
4
. Embora seja geralmente pensada 

como sendo uma rede, a Internet na verdade é o conjunto de todas as redes 
e gateways

5
 que usam protocolos TCP/IP

6
 e programas usados para o 

transporte de informações (LÉVY, 2000, p. 255). 

 

Inicialmente, o acesso à rede mundial de computadores era restrito a centros 

de pesquisa, órgãos governamentais e universidades. “Depois de suspensa a 

proibição a seu uso comercial, a evolução e a expansão da Internet mundial a 

transformaram em um fenômeno de dimensão global” (PINHO, 2000, p. 68). 

Os recursos oferecidos pela utilização da Internet são grandes aliados na 

busca de mudança, de transformação e de conhecimento. Na Internet, é possível 

buscar e encontrar assuntos relativos a qualquer área do conhecimento humano, 

sendo este o seu grande poder transformador: proporcionar acesso livre ao 

conhecimento. 

Nenhuma outra invenção causou tanto impacto e teve o poder de transformar 

tanto a vida da sociedade quanto o uso dos computadores e da Internet. Com a 

evolução dos tempos, a cada dia, a Internet vem se incorporando ao cotidiano das 

pessoas de forma irrevogável, tornando-se a força propulsora para a formação da 

nova economia, erigida em torno de normas e processos novos de produção, 

administração e cálculo econômico. 

A Internet é, portanto, uma TI integradora e colaborativa, que permite a 

redução das mais variadas restrições impostas no que se refere a tempo e espaço 

para adquirir, interpretar e agir sobre a informação (RAMOS, 1998). Hoje, dentro do 

conjunto das TI, a Internet se apresenta como a mais importante e a de maior 

                                                
4
 Interconexão de rede de comunicação 

5
 Porta: dispositivo de tradução de protocolo em hardware ou software que permite que os usuários 

que trabalham em uma rede possam acessar outra. 
6
 Protocolo que permite a comunicação  entre dois ou mais computadores, é uma espécie de idioma 

que permite às aplicações conversarem entre si. 
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crescimento (VASSOS, 2006), pois permite o compartilhamento da informação, bem 

como uma comunicação colaborativa e o compartilhamento de recursos (JANAL, 

1996). Ela é, primordialmente, geradora de mudanças na mentalidade empresarial 

tradicional, que se confronta com transformações das fronteiras geográficas dos 

negócios, sempre impulsionadas por tecnologia, tornando a forma de difusão mais 

rápida e mais abrangente no domínio dos negócios. 

Em suma, a TI e suas aplicações têm um potencial enorme de mudar as 

perspectivas de futuro, na medida em que, a cada passo, a cada novidade, 

produzem uma pequena revolução. 

 

 

2.4.4 Intranet 

 

A Intranet é definida como uma rede corporativa privada, em que os 

funcionários e os demais participantes da organização podem usufruir do acesso a 

informações institucionais e a formulários eletrônicos. A intranet se apresenta como 

uma importante ferramenta de comunicação interna e de padronização de 

procedimentos, sendo eficaz para gerar uma uniformidade na informação que 

percorre na organização. Esclarece Nielsen (2000): “a intranet deve ser vista como 

uma infraestrutura de informação corporativa”. 

Uma Intranet pode resolver, por exemplo, o problema da distribuição de 

informação a todos os empregados, podendo-se publicar manuais, planos de ação, 

procedimentos, material de informação, folhetos de marketing e produtos, listas de 

preços, informação comercial, anúncios e promoções, que serão acessíveis ao 

empregado ou cliente de forma imediata e com uma economia considerável com 

respeito aos métodos clássicos como panfletos, circulares e notas informativas. 

Para todas as empresas de hoje em dia e, especialmente, num futuro muito 

próximo, a Intranet será recurso indispensável na otimização da execução das 

tarefas, pois, dada a grande quantidade de dados que geram os atuais métodos de 

inserção e consulta de dados estão ficando obsoletos (PEREIRA, 2005). 

Alguns conceitos devem ser implementados na utilização da Intranet: deve 

ser o suficientemente versátil para que seus empregados trabalhem eficazmente; 
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deve cuidar da segurança; e deve controlar os acessos, como quem tem permissões 

para carregar software, para criar página e publicar conteúdo(FLORES,1999) 

Quem desenvolve e coordena um site ou portal tem que pensar como o 

cliente final (funcionário), que busca algo que chame atenção, e ter interesse em 

usar tal ambiente, tornando-se, assim um trabalho incessante na busca por uma 

interatividade constante. 

Todo o conteúdo de uma intranet deve ter um layout que englobe as visões e 

missões da organização, em que o funcionário possa ter essas diretrizes sempre à 

disposição dentro deste ambiente virtual, detalhadas e com informações uteis a 

todos que se utilizarem desta ferramenta. 

Sampaio (2006) assim conceitua a Intranet: 

 

Penso em uma intranet como um grande quadro de avisos da Empresa. Um 
local onde podemos afixar e colher informações voláteis, como: 
comunicados, situações de projetos, dados físicos ou financeiros, etc. Vou 
ainda mais longe: a intranet deve substituir os sistemas aplicativos da 
Empresa. Qual a vantagem? Bem, só para começar você estará usando um 
padrão aberto (TCP/IP), além disto pode economizar muito tempo evitando 
complexos programas de apresentação (Front-End), pois a maior parte das 
informações podem ser acessadas na forma de páginas Web (com 
formulários) (SAMPAIO, 2006, p. 31). 

 

A manutenção da Intranet exige alguns cuidados técnicos para adequar 

periodicamente a plataforma tecnológica à entrada de novos recursos. Mas o que a 

mantém viva mesmo é essa preocupação em produzir conteúdo dinâmico e 

monitorar o acesso e o interesse do público para transformá-la, efetivamente, em um 

canal de informação e comunicação eficiente (SAMPAIO, 2006) 

Quando bem implementada, a Intranet constitui-se em um ambiente dinâmico, 

que proporciona a comunicação e a integração, que estimula o compartilhamento de 

informações e que poderá ser uma ferramenta que ajudará a melhorar o 

desempenho dos funcionários. 

Esclarece Pereira (2005): 

 

A intranet simplifica a interação do usuário, tornando fácil o acesso a 
aplicações e informações estáticas e dinâmicas, não importando onde 
esteja ou qual a plataforma utilizada; viabiliza uma publicação em tempo 
real, com informação muito mais atual, favorecendo o desempenho dos 
funcionários da empresa; auxilia no processo de descentralização das 
informações, da distribuição de dados e do desenvolvimento de aplicações, 
além de permitir maior participação do usuário na criação de aplicações 
(PEREIRA, 2005, p. 4). 
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A forma de comunicação tradicional, baseada em papéis em que se utilizam 

documentos escritos, tais como correspondências escritas, faxes e telefonemas via 

ramais internos, é cara, lenta e está sujeita a muitos transtornos. 

A administração de uma empresa precisa contar com uma variedade de 

operações e funções administrativas para conseguir um fluxo contínuo da 

informação a todos os seus usuários, a fim de poder cumprir com os objetivos 

financeiros, administrativos, legais, produtivos e de serviços.  

As vantagens proporcionadas pelo uso das redes internas têm provocado 

uma grande revolução na comunicação corporativa. Entre os principais benefícios e 

ganhos citam-se: redução dos custos e das distâncias entre os interlocutores; 

aumento da produtividade; e criação de modelos de comunicação institucional. A 

rede oferece suporte às rotinas do trabalho, possibilita a comunicação de 

funcionários de diferentes setores e a obtenção de informações necessárias ao 

trabalho e reduz a grande circulação de papéis.  

Define o autor: 

 

Uma corporação típica gera montanhas de papel todos os dias, 
provavelmente várias toneladas por ano. Isso é ruim para o meio ambiente, 
caro para as corporações e consome muito tempo pois requer que a 
companhia contrate pessoas para guardar e manter uma trilha do papel. 
Existem formulários que têm que ser preenchidos e manuseados, materiais 
de marketing, materiais de vendas e panfletos para serem enviados pelo 
correio, formulários de vendas que têm que ser usados [...] essa lista 
continua por um longo tempo (GRALLA, 1996, p.157). 

 

A rede também pode ser utilizada em áreas que requeiram alto nível de 

comunicação e colaboração entre pessoas de filiais geograficamente distantes, 

como: projetos de engenharia, reestruturação organizacional e preparação de 

reuniões. 

A solução em Intranet contempla na área de Recursos Humanos: 

centralização de informações confidenciais e de processos de recursos humanos, 

que estarão num meio de fácil navegação para todos os funcionários ou com acesso 

limitado àqueles que interessam.  

Podem ocorrer: 

. nos processos de recrutamento e seleção interno e externo; 

. na comunicação e inscrição em programas de benefícios; 

. no registro de empregados; 
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. na publicação de boletins e jornais da empresa; 

. em informações sobre eventos e datas importantes; e 

. em informações sobre programas de capacitação e treinamento. 

Com uma Intranet é possível integrar as funções contábeis e financeiras à 

operação do dia a dia de todos aqueles que requerem de maneira integrada seu 

trabalho. 

Na área de Produção, têm-se as seguintes aplicações: coordenar, publicar e 

atualizar programas; e manter um controle efetivo de inventário de matérias-primas, 

produtos em processo e finalizados. 

As soluções Intranet podem, enfim, ser desenvolvidas em todo o âmbito da 

empresa, como: sistemas informativos (jornais, reuniões, teleconferências e 

treinamentos), sistemas administrativos (cadastro, mailing) e sistemas de controle 

empresarial. 

 

 

2.4.5 Datawarehouse 

 

Dentre os grandes desafios enfrentados pelas organizações atuais está o de 

executar a gerência eficiente das informações, de maneira que estas possam 

contribuir para o processo de tomada de decisões, melhorar o atendimento ao 

cliente e otimizar seus processos. 

Segundo Singh (2001, p. 1), ressalta que grande parte da organizações não 

sofre com a falta de dados, porém adverte que a grande quantidade deles, 

disponíveis de formas  redundantes e inconsistentes, tornando mais difícil realizar 

uma administração eficiente, dificultando o acesso a eles e, consequentemente, o 

uso para as tomadas de decisão. 

O datawarehouse surgiu da necessidade das organizações de compilar suas 

informações de maneira ordenada, de forma a propiciar ao gestor tomar suas 

decisões com base em fatos históricos, e não somente em sua vivência anterior, 

como também a partir do amadurecimento dos sistemas de informações das 

empresas, devido à verificação da necessidade de melhor analisar os dados que 

aumentam diariamente. Os outros sistemas cumpriam meramente a tarefa de gerar 

relatórios, sem, entretanto analisá-los.  

Explica Gonçalves (2003):  
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O sucesso de cada atividade do negócio hoje em dia depende 
exclusivamente de como a organização utiliza seus dados-chave. Com isto, 
a necessidade de apresentar uma visão abrangente e unificada dos dados, 
isolando as regras de negócio das diversas tecnologias de armazenamento 
existentes, tornou-se um grande desafio a ser resolvido pelas organizações. 
Foi para atender a estas necessidades e desafios que surgiu a estratégia de 
criação de data warehouse (GONÇALVES, 2003, p. 11). 

 

Diante da crescente exigência das organizações em ter um diferencial 

competitivo, a implantação de um data warehouse é muito relevante, pois, com a 

grande quantidade de informações recebidas diariamente, se não houver critérios 

para organizá-las e selecioná-las, certamente, os objetivos não serão alcançados da 

forma esperada. 

Segundo Inmon, Welch e Glassey (1999), considerado um pioneiro no tema,  

data warehouse é uma coleção de dados orientados por assunto, integrada e 

variante no tempo. Atua como importante ferramenta de suporte no processo de 

tomada de decisão; ou seja, é um banco de dados que contém informações 

extraídas de um sistema da empresa, filtrados e selecionados, passando, 

posteriormente, por um processo de otimização, visando àsua utilização para 

consultas futuras. 

Para Singh (2001, p. 12), o data warehouse se apresenta como um processo 

de integração dos dados corporativos de uma organização em um mesmo banco de 

dados, em que os usuários finais podem realizar diversas tarefas, como: prestar 

consultas, gerar relatórios e fazer análises. O data warehouse é uma ferramenta 

muito importante no suporte à decisão, de forma que os dados armazenados em 

diferentes fontes são organizados e entregues aos tomadores de decisões da 

empresa, independente da plataforma que utilizam ou de seu nível de qualificação. 

 É um banco de dados com ferramentas, que armazena dados atuais e 

históricos de interesse potencial para os gerentes de toda a empresa (LAUDON; 

LAUDON, 2010). 

O data warehouse pode ser considerado uma importante ferramenta de 

auxílio aos executivos, no sentido de oferecer condições para que eles possam 

decidir com muito mais eficiência e eficácia. Ele armazena os temas mais 

importantes da organização, sendo que cada um deles é composto por dados 

oriundos de um conjunto de sistemas operacionais, podendo, inclusive, incluir 

informações externas, mas que sejam de utilidade à análise do referido tema 

(INMON; WELCH; GLASSEY, 1999). 
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É importante que os administradores tenham conhecimento da importância 

dessa tecnologia, para tornar sua empresa mais competitiva, proporcionando-lhe 

segurança na definição de metas e estratégias que tragam como consequência 

maiores vantagens perante seus concorrentes. 

Construir um armazém de dados significa tornar acessível àqueles que 

tomam as decisões informações indispensáveis, como dados de clientes, 

fornecedores, histórico da empresa e operações mais realizadas; enfim, dados 

precisos que possam subsidiá-los com ganho de tempo e redução de custos, 

objetivando (MACHADO, 2004): 

. compreender as necessidades dos usuários por áreas dentro da empresa; 

. determinar quais decisões podem ser tomadas com a ajuda do 

datawarehouse; 

. assegurar que os dados sejam precisos, corretos, confiáveis e consistentes; 

. monitorar continuamente a precisão e exatidão dos dados; e  

. publicar os dados. 

Um projeto de data warehouse objetiva dar respostas rápidas e precisas aos 

questionamentos dos executivos. Para tanto, deve possuir uma arquitetura que seja 

capaz de representar toda a estrutura do ambiente de dados que permita coletar, 

manipular e apresentar os dados da forma como é exigida para a tomada de 

decisões eficientes. 

A decisão de construir um data warehouse precisa ser bem pensada, pois se 

trata de um projeto para grandes empresas, pois é caro, necessita de equipe e seus 

usuários devem estar continuamente atualizados, o que envolve custos com 

treinamento(SINGH, 2001) 

No âmbito das Instituições de Ensino Superior existem vários sistemas que 

são utilizados para inúmeras atividades. Porém, elas não possuem dispositivos que 

lhes forneçam informações gerenciais com a confiabilidade e a rapidez necessárias. 

Dessa forma, o data warehouse é de grande importância estratégica, principalmente 

para a tomada de decisão, mas também busca a otimização de processos, 

alavancando a qualidade do tripé: ensino-pesquisa-extensão, trazendo a 

possibilidade de uma administração universitária organizada. 

Todas as possibilidades de utilização da informatização nas organizações 

demonstram o quanto esses sistemas podem contribuir para a gestão administrativa 

de empresas de todos os fins. Incluem-se nesse contexto as Instituições de Ensino 
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Superior (IES), as quais, na atualidade, utilizam-se desses recursos para dinamizar 

a execução de suas atividades e para manter-se competitivas nesse mercado, que 

se encontra em plena ascensão. 

 

 

2.5 As Instituições de Ensino Superior – IES  

 

Alves (2005, p. 18) informa que, na atualidade, o enfoque mais recente no 

ramo da Administração de Empresas classifica as Instituições de Ensino Superior 

(IES) como “organizações que são reguladas por uma legislação própria e regidas 

por normas e procedimentos na sua gestão”. Essa legislação refere-se à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), ou Lei 9.394/96, assim como 

existem outros decretos e portarias que, de forma complementar, deliberam sobre a 

atuação e funcionamento das IES (PONDÉ, 2004). 

De acordo com o artigo 44 da LDB, as IES são responsáveis por ofertar e 

ministrar cursos de graduação, pós-graduação e extensão e cursos sequenciais, 

além de cursos superiores de tecnologia, consoante a Resolução 3/2002 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE). 

No sentido da organização acadêmica, as IES classificam-se em: 

"universidade", "universidade especializada", "centro universitário", "faculdade 

integrada", "faculdade", "instituto ou escola superior" e "centros de educação 

tecnológica", conforme especifica o Decreto 3.860/2001 (BRASIL, 2001) e a portaria 

1.647/1999 (BRASIL, 1999). 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 207, que as 

universidades “são instituições pluridisciplinares, com o quadro funcional formado 

por profissionais de nível superior, devendo apresentar um terço do corpo docente 

de mestres e doutores e com regime de trabalho de tempo integral” (BRASIL, 1988, 

p. 56). 

Quanto aos centros universitários, estes se encontram definidos pelo “artigo 

11 do Decreto 3 860/2001 e caracterizam-se pela excelência do ensino neles 

ministrado, pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho 

acadêmico oferecidas” (ALVES, 2005, p. 19). 

As faculdades integradas estão disciplinadas pelo artigo 12 do Decreto 3 

860/2001 e suas propostas curriculares abrangem mais de uma área de 
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conhecimento, sendo, entretanto, organizadas pelo mesmo comando e regimento 

(BRASIL, 2001). 

Os institutos ou escolas superiores são constituídos como unidades 

acadêmicas de ensino superior, já credenciadas, tendo por atribuição definir os 

planos de desenvolvimento acadêmico-institucional, citado no artigo 14, parágrafo 

único, do Decreto 3 860/2001(BRASIL, 2001). 

Os centros de educação tecnológica são instituições especializadas, públicas 

ou privadas, tendo por objetivo qualificar profissionais nos diversos níveis e 

modalidades de ensino, bem como realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico 

em parceria com os diversos setores produtivos da sociedade, visando proporcionar 

mecanismos para a educação continuada (BRASIL, 2001). 

Complementando o rol das IES, existem também os institutos de educação 

superior, que visam a formação inicial, continuada e complementar para a educação 

básica, podendo oferecer os seguintes cursos e programas (ALVES, 2005): 

 
a) curso normal superior para séries iniciais e educação infantil; 
b) cursos de licenciatura dos anos finais do ensino fundamental e do ensino 
médio; 
c) formação continuada para a atualização de professores da educação 
básica nos diversos níveis; 
d) programas especiais para a formação pedagógica de profissionais 
advindos de outras áreas do conhecimento; 
e) pós-graduação de caráter profissional para educação básica, mediante 
os artigos 62 e 63 da LDB de 1996 (ALVES, 2005, p. 19). 

 

Quanto à forma de funcionamento, as IES, segundo Pondé (2004), têm 

assumido outras atividades além das tradicionais atividades de ensino e pesquisa. 

Desse modo, a mesma se qualifica como uma instituição produtiva pela formação e 

capacitação contínua de recursos humanos. Além disso, ela se constitui em núcleo 

de desenvolvimento científico e de descoberta de novas tecnologias. 

No que se refere à natureza jurídica, a IES pode ser classificada em "pública" 

ou "privada", segundo o artigo 19 da Lei de Diretrizes e Bases. IES pública é aquela 

criada, mantida e administrada pelo Poder Público, seja na esfera federal, estadual 

ou municipal. A IES particular é mantida por pessoa física ou jurídica e é 

considerada instituição privada com ou sem fins lucrativos, podendo esta última ser 

comunitária, confessional ou filantrópica. 

No aspecto organizacional, as IES, por se tratarem de organizações 

complexas, que prestam serviços à sociedade como instituições geradoras e 
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disseminadoras de conhecimento, privilegiam o atendimento ao público ou seja, as 

necessidades dos alunos que, passando a interferir no seu processo organizacional, 

acarretam dificuldades para serem bem administradas (PONDÉ, 2004). 

As IES devem adotar um modelo sistêmico, que permita uma análise do meio 

ambiente para definir a sua estratégia no longo prazo, a partir de um provável 

cenário e dos objetivos institucionais. Para tanto, é necessário desenvolver um 

planejamento estratégico que se constitui num modelo baseado em processos para 

ações futuras, em que todos os processos devem estar alinhados, incluindo-se aí a 

gestão da informação. A partir desse planejamento, é possível desenvolver um 

sistema que abasteça os dirigentes das IES com informações estratégicas que lhes 

ofereçam condições de tomar decisões diante das mudanças que ocorrem 

constantemente. 

 

 

2.5.1 O Planejamento Estratégico de IESs 

 

As IES são instituições de administração complexa em face da prioridade dos 

gestores à atividade-fim. Ou seja: todas as atividades encontram-se direcionadas ao 

nível operacional, deixando-se de lado a gestão administrativa, que é igualmente 

importante para que os objetivos sejam atingidos. 

O maior desafio da gestão das IES contemporâneas é desenvolver maior 

capacidade de responder às demandas externas, para sobressair em um ambiente 

tão competitivo e que passa por transformações constantes. Dessa forma, faz-se 

necessário que seus gestores estejam capacitados e preparados a utilizar o 

planejamento estratégico. Segundo Meyer e Lopes (2000), as IES, assim como 

qualquer outra organização, para que possam ser autossustentáveis, precisam 

planejar estrategicamente, o que implica formular e implementar estratégias  que 

sejam compatíveis com  as políticas e os processos desenvolvidos.  

Para Rocha e Granemann (2006), as Instituições de Ensino Superior ou os 

Institutos de Educação são organizações complexas, o que exige um planejamento 

estratégico bem definido para as atividades do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Visando enfrentar tais mutações, faz-se necessário reformular a visão e a missão 

dessas instituições, com o objetivo de traçar novos objetivos e estabelecer novos 

enfoques e prioridades para a organização. 
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Sobre a importância e a necessidade da estratégia para as IES, Braga e 

Monteiro (2005) consideram: 

 

Ainda não existe, na grande maioria das Instituições de Ensino Privada no 
Brasil, uma conscientização quanto à importância das questões 
estratégicas. São três as justificativas para esse fato. Primeiro, a 
competitividade acirrada no setor de ensino privado é relativamente recente, 
quando comparada a outros setores da economia. Segundo, a mentalidade 
de mantenedores e dirigentes ainda pouco afetiva aos avanços da “ciência 
da gestão”, uma vez que, diferentemente de outros setores da economia, 
boa parcela dos dirigentes educacionais não teve formação em gestão nem 
prática mercadológica que seus cargos a exige. Terceiro, as tarefas 
rotineiras e operacionais do dia a dia de uma instituição de ensino 
costumam ser tão envolventes que os gestores educacionais ocupam quase 
todo seu tempo “apagando incêndios” ou cumprindo rituais burocráticos, 
restando pouquíssimo tempo para planejar o futuro da empresa (BRAGA; 
MONTEIRO, 2005, p. 11). 
 

O planejamento é um processo de trabalho no qual se deve determinar o que 

deve ser feito, como deve ser feito e quem deve fazer. É a antecipação daquilo que 

vai ser desenvolvido.  

Nesse contexto, Koontz, O’Donnel e Weihrich (1995) enfatizam: 

 

Planejar é decidir antecipadamente o que fazer, e quem deve fazer. O 
planejamento é como uma ponte estendida entre o ponto onde estamos e o 
ponto onde desejamos ir. Possibilita a ocorrência de coisas que de outra 
forma não ocorreriam. Embora raramente se possa prever o futuro exato e 
embora fatores que escapam ao controle possam interferir com planos mais 
bem idealizados, sem o planejamento os acontecimentos ficariam ao sabor 

do acaso (KOONTZ; O’DONNEL; WEIHRICH, 1995, p. 85). 

 

A utilização da TI surge como apoio à estratégia organizacional, de forma a 

ganhar vantagens competitivas sustentáveis. Essas organizações utilizam as 

informações sobre os clientes, como as preferências e os interesses, aliando-os aos 

seus produtos. Segundo Porter (1986), a utilização efetiva da Tecnologia da 

Informação está diretamente ligada à sobrevivência e à estratégia competitiva das 

organizações. 

Em face dessa definição, entende-se que a função de planejar pode ser 

conceituada como a análise de informações do presente e do passado e a 

ponderação dos prováveis desenvolvimentos futuros, de forma que o curso da ação 

seja determinado e que torne possível ao planejador atingir os objetivos já 

determinados.  
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Portanto, planejar é uma atividade de fundamental importância para a vida 

humana, assim como é considerada também como uma função significativa 

desempenhada no processo administrativo. Consiste, ainda, em organizar um 

conjunto de atividades interdependentes, em definir metas, em organizar recursos e 

esforços para alcançá-las, medindo resultados e confrontando expectativas. 

Tendo surgido como instrumento do desenvolvimento econômico, o 

planejamento no Brasil também acompanhou a tendência mundial. Assim, podem-se 

tomar inúmeras ideias e conceitos de planejamento para desvendar os inúmeros 

sentidos que este possui.  

Boiteux e Werner (2003) explicam que o planejamento prevê a organização, a 

direção e o controle, tendo como significado maior a organização antecipada de 

determinada ação.   

 

Planejamento é a determinação antecipada dos objetivos a serem atingidos 
e dos meios pelos quais esses objetivos devem ser atingidos. É a decisão 
do que fazer, como fazer e quem executará as funções determinadas. O 
planejamento requer coleta e tratamento das informações para facilitar a 
identificação dos objetivos e metas a serem alcançados (BOITEUX; 
WERNER, 2003, p. 9). 

 

O autor referencia a importância da sistematização das ideias comuns dentro 

de um caminho lógico e racional, direcionado ao alcance de objetivos comuns. Ele 

aponta que, se pode entender planejamento como o conjunto das ações 

coordenadas entre si que concorrem para a obtenção de um resultado desejado.  

Para Petrocchi (1998, p. 20), o planejamento “permite mapear as dificuldades 

ou obstáculos e, assim, escolher previamente caminhos alternativos”. De acordo 

com o autor, o planejamento engloba as atividades de antecipar, influenciar e 

controlar a natureza e direção de mudanças. Portanto, este é “um processo 

contínuo, que envolve noções de percepção, análise, pensamento conceitual, 

comunicação e ação”.  

É importante destacar que nunca se deve pensar em um planejamento 

pronto, imutável e definitivo, pois seria muito conveniente se o planejamento não 

precisasse ser mudado. Uma vez que o planejamento foi definido, deve-se, antes, 

acreditar que ele representa uma primeira aproximação de medidas adequadas a 

uma determinada realidade, tornando-se, com base em sucessivos replanejamentos, 

cada vez mais apropriado para enfrentar a problemática desta realidade.  
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Oliveira (2007) ressalta que o planejamento é um processo a partir do qual a 

organização escolhe metas com base em estimativas para o alcance de uma 

situação desejada e de uma maneira mais eficiente. Ou seja, o planejamento é 

definido pelo autor como uma atividade por meio da qual o administrador analisa as 

condições presentes para determinar as formas eficazes de atingir um futuro 

desejado, maximizando a concentração de esforços e os recursos da organização.  

O planejamento ocorre em todos os tipos de atividade. É o processo básico 

por meio do qual são decididos os objetivos e o modo como eles serão atingidos. 

Ainda de acordo com Oliveira (2007), o planejamento pode ser distinguido em três 

tipos: estratégico; tático; e operacional.  

Neste quadro de referências, o autor explica: 

 

O planejamento estratégico relaciona-se com objetivos de longo prazo e 
com maneiras e ações para alcançá-los que afetam a empresa como um 
todo, enquanto o planejamento tático relaciona-se a objetivos de mais curto 
prazo e com maneiras e ações que geralmente, afetam somente uma parte 
da empresa. O planejamento operacional trata da formalização, 
principalmente através de documentos escritos das metodologias de 
desenvolvimento e implantação estabelecidas (OLIVEIRA, 2007, p. 43). 

 

Um bom planejamento precisa seguir um roteiro de atividades fundamentais 

básicas, como: a) avaliação das condições, que consiste em reconhecer nas 

condições atuais; b) inadequações, que influem na mudança; c) o fator tempo, em 

que o planejamento pode ser visto no curto, médio ou longo prazo; e d) os 

problemas de previsão, que reúnem um elenco de procedimentos e técnicas para 

prognosticar as condições e os eventos possíveis de ocorrer no futuro. Dessa forma, 

a utilização de ferramentas estratégicas é importante para a efetivação desse 

processo (ALVES, 2005) 

Serra et al. (2004) definem que o planejamento estratégico é um processo 

gerencial que permite estabelecer o direcionamento a ser adotado pelo 

administrador, com a intenção de alcançar a otimização na relação entre a 

organização e seu ambiente. Os autores enfatizam: 

 

Estratégia e planejamento têm significados distintos, mas devem coexistir, 
pois um precede o outro, e o planejamento é fundamental para que os 
objetivos da empresa sejam alcançados. O planejamento estratégico é o 
instrumento que organiza e ordena o que se pretende que aconteça em 
determinado momento, e o plano estratégico é o documento que formaliza 
essa sistematização (SERRA et al., 2004, p. 28). 
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Pode-se entender o planejamento estratégico como o processo que organiza 

a resposta que a organização precisa apresentar ao seu ambiente diante de um 

contexto de mudanças. É a ação pela qual se formulam os objetivos para a seleção 

de programas de ação e para a sua execução, levando em consideração as 

condições internas e externas à organização e seu desenvolvimento esperado, 

considerando que acontecimentos e forças que transcendem o controle modificam 

repetidamente as condições de negócios na organização.  

Para melhor compreender esta importante prática de gestão, busca-se, a 

seguir, apresentar a evolução do conceito e da sua utilização. 

 

 

2.5.2 Evolução do Conceito 

 

Segundo os autores consultados, a utilização do planejamento se dá desde 

os primórdios, quando nem mesmo existia o conceito de administração da forma 

como é concebido nos dias atuais.  

Kwasnicka (1995, p. 11) destaca que “podemos situar acontecimentos que 

permitiram a evolução das antigas civilizações com base em princípios 

administrativos que são até hoje defendidos e utilizados por grandes teóricos da 

administração”. Mostrando ainda que “os egípcios, durante as construções das 

pirâmides, praticavam ações que garantiram a legitimização das teorias 

administrativas; eles reconheceram o valor do planejamento das atividades” 

(KWASNICKA, 1995, p.12). 

Para Silva (2001, p. 89), o "planejamento é de fundamental relevância na 

Administração, iniciando-se nas civilizações mais remotas, desde o momento em 

que o homem precisou realizar tarefas e organizar recursos disponíveis". Em seus 

escritos, o autor descreve as civilizações dos sumérios, os babilônios, os egípcios e 

chineses, entre outros, para exemplificar tal afirmação. 

Ainda para o autor referenciado, os sacerdotes dos templos sumérios, por 

meio de rígido sistema tributário, coletavam e administravam grandes somas de 

bens e valores, incluindo rebanhos, propriedades rurais e rendas. Para comprovar 

isso, de maneira breve, o autor se utiliza dos exemplos das grandes construções 

antigas, sugerindo a complexidade que já era inerente ao planejamento naquela 



44 

época.  Ele descreve a construção da pirâmide de Quéops, no Egito, como o 

empenho de uma “cidade empresa” com, aproximadamente, 100 mil habitantes 

trabalhando durante vinte anos em pelo menos dois milhões e trezentos mil blocos 

de pedra de duas toneladas e meia cada, além, é claro, de vários outros materiais. 

Com base em tudo que foi mostrado anteriormente, seria impossível tal realização 

se não estivessem pautados na realização do planejamento. 

O planejamento estratégico empresarial surgiu na década de 1940, quando 

as forças que atuam no mercado começam a se tornar cada vez mais imprevisíveis 

e inesperadas, forçando as organizações a buscarem novas formas de planejamento 

e gestão que lhes permitissem se posicionar melhor num mercado cada vez mais 

competitivo. Desde então, ele evolui de um processo não estruturado e intuitivo para 

um processo estruturado, formalizado e estratégico (OLIVEIRA, 2007).  

Nesse percurso histórico, Oliveira (2007) informa, que ao final dessa década, 

Henry Fayol, ao escrever suas experiências como executivo de uma mineradora, 

registrou a existência de revisões para dez anos. Em sua abordagem processual, ele 

considerava que o processo administrativo envolvia previsão, organização, 

comando, coordenação e controle. Conclui-se, então, que o planejamento estava 

relacionado à previsão, já sendo considerado como um dos elementos do processo 

administrativo. 

Com a organização metódica do trabalho e a administração científica 

concebida por Taylor, o planejamento começou a ser utilizado em tarefas 

operacionais, como forma de escolher as ferramentas e os métodos mais 

adequados de produção, na busca de maior produtividade. Entretanto, nesse 

período o planejamento servia apenas para substituir a improvisação, constituído de 

uma série de limites, voltado apenas para as tarefas, e não como uma ferramenta de 

gestão estratégica. 

Montgomery e Porter (1998) afirmam que a estratégia se tornou uma 

disciplina gerencial plena na década de 1980, a partir da criação da Escola de 

Administração Estratégica, que desenvolvia estudos na área de Estratégia. Muitas 

das ferramentas e técnicas primitivas de planejamento estratégico foram então 

substituídas por abordagens mais sofisticadas, apropriadas e fáceis de se colocar 

em prática. Para os autores, o planejamento estratégico evoluiu de uma arte 

praticada por poucos especialistas para se tornar parte integrante do trabalho de 
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todos os gerentes de linha. Este aumento da importância da atividade teve um 

impacto imediato nas organizações. 

Lobato et al. (2004) enfatizam que a escola da Administração Estratégica 

proporcionou uma enorme ajuda ao pensamento estratégico, estimulando as 

pesquisas e fornecendo um conjunto de conceitos com aplicações práticas. 

Ao longo da década de 1990, surgiu a Escola da Gestão Estratégica, em 

destaque até os dias de hoje. No conceito de Hunger e Wheelen (2002), gestão 

estratégica é o conjunto de decisões e ações estratégicas que determinam o 

desempenho de uma corporação no longo prazo.  

A proporção que os gerentes tentam lidar com o mundo enérgico em que 

vivem, a gestão estratégica em uma empresa geralmente prospera, atravessando 

uma sequência de quatro etapas: 

 

1ª Etapa - Planejamento financeiro fundamental que visa controlar com 
segurança o setor operacional, procurando exercer o capital estimado; 

2ª Etapa - Planejamento baseado em previsão que visa um planejamento 
mais enérgico para se alcançar crescimento, apostando prever o futuro 
após o ano atual; 

3ª Etapa - Planejamento dirigido para o ambiente visando ampliar o grau de 
responsabilidade, buscando pensar estrategicamente; 

4ª Etapa - Gestão estratégica visa vantagem competitiva e um futuro 
próspero mediante um gerenciamento de todos os recursos, analisando a 
implementação, avaliação e controle da estratégia, também dando destaque 
ao planejamento estratégico da Etapa 3 (HUNGER; WHEELEN, 2002, p. 
62). 

 

As ações de planejamento estratégico pretendem ligar a metodologia da 

estratégia a uma visão sistêmica do modelo de negócio, para, de forma orientada, 

estabelecer métodos de conduta e subsídios essenciais aos processos de apoio 

para posicionamento decisório. Isso significa que o planejamento estratégico pode 

ser utilizado como principal fonte para a consolidação dos objetivos e das metas nas 

empresas, de forma geral. Este plano é fundamental para a viabilidade das micro e 

pequenas empresas. A alta administração deve atentar para o envolvimento de 

todos os gestores importantes para o processo, utilizando-se de um planejamento 

participativo. 

É necessário frisar mais uma vez que o planejamento estratégico não atua no 

campo da previsibilidade, mas caracteriza-se, substancialmente, por procurar 

esclarecer situações no médio e no longo prazo, constituindo um conjunto de 

diretrizes a serem seguidas mediante as condições e os cenários avaliados. É uma 
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importante ferramenta de ajuda aos diversos processos decisórios e precisa ser 

atualizado continuamente. 

 

 

2.5.3 Elaboração do Planejamento Estratégico 

 

A literatura sobre planejamento estratégico apresenta diversas abordagens e 

metodologias para sua elaboração, com muitos pontos comuns e pequenas 

variações. De forma geral, os pontos comuns pretendem estabelecer os seguintes 

resultados (OLIVEIRA, 2007): direcionamento de esforços da organização; 

consolidação de entendimento da missão, dos propósitos, das políticas, da postura 

estratégica, dos objetivos, dos desafios, das metas e dos projetos da empresa para 

todos os funcionários da organização; elaboração do programa de atividades das 

várias unidades da organização que integram a sua estrutura; e estabelecimento de 

uma agenda de trabalho para um período de tempo que permita à empresa trabalhar 

as prioridades estabelecidas e as exceções justificadas. 

Aqui, abordar-se-á a metodologia de elaboração proposta por Oliveira (2007). 

Para ele, a metodologia de planejamento estratégico se baseia em definir-se, 

primeiramente, “como a empresa está”, para, depois, estabelecer-se “onde a 

empresa quer chegar”. 

Antes de se iniciar a primeira fase do processo de elaboração e 

implementação de estratégias empresariais, o autor considera a realização das 

atividades de diagnóstico estratégico, de estabelecimento da missão da empresa, de 

desenvolvimento de cenários estratégicos e de identificação de objetivos, uma vez 

que estas atividades fornecem a sustentação do processo. 

O processo de planejamento estratégico é realizado em cinco fases (FIG. 2).  
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Figura 2 - Processo de elaboração, implementação e controle de estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2007. 

 

Na fase de sustentação, como se vê, as atividades envolvidas são: 

. Diagnóstico estratégico - corresponde às análises interna e externa da 

organização, nas quais se verificará “como se está” e “onde se está” a 

empresa. A análise interna verificará os pontos fortes, os pontos fracos e os 

pontos neutros; a externa, as ameaças e oportunidades que estão no 

ambiente e as melhores maneiras de evitar estas ou usufruir delas; 

. Missão da empresa - determina o papel da empresa. Devem ser 

estabelecidos os propósitos da empresa (atuação dentro da missão) e a 

postura estratégica (maneira mais adequada de a empresa alcançar seus 
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propósitos dentro da missão, respeitando o que foi encontrado no diagnóstico 

estratégico); 

. Cenários estratégicos - são os critérios e as medidas para a preparação do 

futuro da empresa, as quais identificarão o que está para acontecer no 

ambiente empresarial e como a empresa será afetada por prováveis 

alterações; 

. Identificação de objetivos - determina o que a empresa deseja alcançar, qual 

o seu alvo e para onde deverá envidar esforços para alcançar suas metas. 

Após a fase de sustentação, segundo Oliveira (2007), a empresa deverá partir 

para as outras fases do planejamento estratégico, que são: 

. Fase 1: Formulação das estratégias empresariais – envolve o nível de 

criatividade dos executivos para formular estratégias capazes de lidar com a 

concorrência. De acordo com o referido autor, para formular estratégias, a 

empresa deverá considerar os seguintes aspectos: a empresa; os recursos os 

pontos fortes e os pontos fracos; a missão e os objetivos; o ambiente, com 

suas ameaças e oportunidades; e a integração da empresa e seu ambiente. 

. Fase 2: Formulação e escolha de estratégias empresariais alternativas – tem 

o propósito de definir as prováveis configurações que possam existir entre a 

empresa e o mercado. 

. Fase 3: Escolha das estratégias empresariais a serem implantadas – 

Oliveira (2007) sustenta que esta é uma das fases mais importante do 

processo, pois aqui será escolhida a estratégia que representará a melhor 

interação entre a empresa e o ambiente, equilibrando riscos e potencial de 

lucros, sempre com base nos recursos disponíveis e as perspectivas da 

empresa; 

. Fase 4: Implementação das estratégias empresariais escolhidas – nesta 

fase, provavelmente, ocorrerão alterações internas na empresa, seja na 

estrutura, no sistema de informações ou nos recursos. 

. Fase 5: Controle e avaliação das estratégias empresariais implementadas – 

a partir da implementação das estratégias, o controle e a avaliação se tornam 

indispensáveis para se ver “como a empresa está indo” para a situação 

desejada. 
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2.5.4 Críticas ao Planejamento Estratégico 

 

A literatura demonstra que o planejamento estratégico é uma ferramenta 

importante para a gestão organizacional, na medida em que que auxilia as 

organizações a atingirem seus objetivos e suas metas. Rossi e Luce (2002, p. 38) 

afirmam que “as evidências científicas dos benefícios do planejamento estratégico 

para as empresas têm-se acumulado nas principais publicações internacionais sobre 

estratégia”.  

Contudo, na década de 1970, surgiram algumas críticas a essa prática. 

Mintzberg e Kuen (2001) chamam a atenção para o fato de não ser possível prever 

todas as ações necessárias, prioritárias e suficientes para atingir os objetivos da 

organização, devido ao grande número de variáveis envolvidas. Assim, o 

planejamento é uma ferramenta útil em ambientes estáveis. 

Nos anos de 1980, muitas empresas reduziram a elaboração do planejamento 

estratégico por considerarem que ele era muito rígido e burocrático, sendo por isso 

considerado uma ferramenta de gestão defasada. As empresas sentiam cada vez 

mais a necessidade de sereis mais ágeis e flexíveis para a atuação no mercado 

(HAMEL; PRAHALAD, 1998). 

Mintzberg e Kuen (2001, p. 63) argumentam que essa postura das 

organizações se deve ao fato de o planejamento estratégico não representar um 

pensamento estratégico na organização, pois tratava-se de um programa que não 

incorporava “a intuição, a criatividade, a experiência pessoal e profissional e os 

valores dos estrategistas, sendo incapaz de detectar descontinuidades no 

ambiente”. 

Drucker (1995) considera que as organizações devem utilizar o planejamento 

estratégico como uma ferramenta dinâmica e mutável, adequando-se ao momento, 

mediante o estabelecimento de um objetivo claro que alavanque os recursos, e não 

somente os aloque. Compreende-se que somente dessa forma poderão sobreviver 

no atual mercado competitivo no qual estão inseridas. 

Conforme os autores citados, as críticas e os questionamentos sobre 

planejamento estratégico referem-se, basicamente, a seu aspecto formal, estático e 

rígido, sem levar em consideração que, apesar disso, pode ser adaptado ao 

momento e à situação. Como instrumento de competitividade, o planejamento 

estratégico deve ser um processo contínuo e abordar o desenvolvimento do 



50 

pensamento e do comportamento estratégico das organizações de forma dinâmica, 

adaptando-se às mudanças externas e internas, para que os resultados esperados 

sejam de fato alcançados. 

Diante do exposto, entende-se que o planejamento estratégico é uma 

ferramenta importante a ser utilizada para o alcance dos objetivos, pois norteia os 

colaboradores no desenvolvimento das atividades.  

 

 

2.5.5 Planejamento Estratégico da Tecnologia da Informação 

 

A partir do momento em que a organização decide investir em TI, torna-se 

necessário alinhar essa decisão com o planejamento estratégico, haja vista que este 

processo envolve grandes investimentos em máquinas e pessoal, com grandes 

possibilidades de risco (ALVES, 2005). 

O Planejamento Estratégico em Tecnologia da Informação (PETI) busca 

tornar os processos eficientes e criar oportunidades de negócio, tornando a 

organização mais competitiva. Nesse sentido, os processos mais importantes para o 

desenvolvimento do negócio (atividades meio, fim e atendimento aos clientes) 

devem ser priorizados no PETI, que nada mais é do que um planejamento para a 

informatização da organização (CRUZ, 2002). 

Segundo Alves (2005) o PETI engloba três aspectos distintos: as 

necessidades, os softwares e os hardwares. A autora explica: 

 
Inicialmente, é prioritário distinguir entre o que é importante e o que é 
demanda dos funcionários das áreas em questão. Outro aspecto 
importante, que deve ser observado no planejamento, é esclarecer a 
diferença entre o que é um plano diretor de informática (PDI) e o que é um 
PETI. A diferença, encontrada na literatura consultada, está no enfoque que 
é dado no momento do levantamento.  Enquanto no PDI, o levantamento 
das necessidades é definido pela pessoa que  ocupa  o  cargo,  no  PETI  o  
processo  é  impessoal  e,  nele,  são  utilizados instrumentos como o mapa 
das aplicações, que visam, sobretudo, estabelecer as prioridades das 
potenciais aplicações (ALVES, 2005, p. 46). 

 

O mapeamento desses três aspectos deve existir, para que se saibam quais 

sistemas já existem, os potenciais e quais devem ser planejados para que os 

investimentos sejam realizados (CRUZ, 2002). 

De acordo com Alves (2005), para que o planejamento estratégico de 

informática obtenha êxito, os planejadores precisam estar atentos aos seguintes 
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fatores: abrangência do plano, premissas em que ele se baseia, metodologia a ser 

utilizada e, principalmente, como os objetivos e metas da organização. Ou seja, 

como todo planejamento, o PETI precisa ser cuidadosamente elaborado para que 

obtenha sucesso, pois, na atualidade, não se pode mais pensar em gestão, 

administração, desenvolvimento e estratégia para quaisquer empresas, com 

quaisquer fins, incluindo-se aí as IES, sem a contribuição da TI. 

 

 

2.6 A Tecnologia da Informação nas IES 

 

Como em qualquer organização, as IES passaram por mudanças que as 

obrigaram a se adaptar a um mercado altamente competitivo. E tudo isso perpassa a 

gestão da informação. Ressalte-se, contudo, que este tipo de organização possui 

algumas peculiaridades, conforme descreve Romero (1988): 

 

- Diversidade dos fins (ensino, investigação, serviços); 
- Mensurabilidade limitada, ou seja, as medidas de desempenho pelas quais 
se podem aferir os objetivos só parcialmente nem sempre se pode 
quantificar, podendo não ter utilidade ou relevância para fins de 
planejamento, sob o ponto de vista temporal; 
- Mistura de autonomia e dependência nas relações da instituição com a 
sociedade; 
- Relativa difusão de autoridade que por força da própria anatomia da 
instituição, funciona através de zonas de poder e influência que 
parcialmente se sobrepõem; 
- Mistura de autonomia e dependência nas relações da instituição com a 
sociedade; 
- Relativa difusão de autoridade que por força da própria anatomia da 
instituição, funciona através de zonas de poder e influência que 
parcialmente se sobrepõem; 
- Fragmentação interna, tipificada por uma elevada autonomia baseada no 
profissionalismo, na especialização, na tradição e na própria natureza das 
atividades concretizadas em disciplinas (ROMERO, 1988, p. 22). 

 

Diante dessas especificidades, as IES possuem um nível complexo dos 

sistemas organizacionais, o que, segundo os autores citados, está levando os 

gestores dessas instituições a assumirem atitudes que garantam o desenvolvimento 

de forma rápida e eficiente, pois com o crescente número de IES espalhadas pelo 

Brasil estas precisam estar preparadas para gerir as novas mudanças exigidas pelo 

mercado num ambiente altamente competitivo. 

Nesse contexto, segundo Meyer Jr. e Lopes (2000), a mudança na atual 

gestão administrativa das IES depende da conscientização por parte de seus 
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dirigentes, os quais devem se mostrar dispostos a realizar mudanças estruturais, 

comportamentais, culturais e de processo para sobreviverem nesse mercado. 

Reitera-se que todo esse processo perpassa a gestão da informação e do 

conhecimento, a qual pode gerar os seguintes benefícios: 

 
- Compartilhamento de informação, permitindo o surgimento de várias 
visões dos dados e em vários contextos, de forma a auxiliar no processo 
decisório. 
- Compartilhamento do conhecimento, com base na memória 
organizacional, desenvolvendo assim, o potencial organizacional para 
futuras ações; 
- Estímulo e valorização da imaginação, inovação e criatividade do capital 
humano (FREITAS JR., 2003, p. 127). 

 

Tais ações determinam a importância do gerenciamento das informações e do 

conhecimento nas IES, o que deve partir dos gestores, no sentido de criar uma 

cultura organizacional de aprendizagem contínua, com base em estratégias de 

compartilhamento das informações e conhecimento entre todos os membros das 

instituições - ou seja, o corpo administrativo e docente da unidade de ensino. 

Trabalhando dessa forma, as IES respondem à pressão de desenvolver suas 

atividades cada vez mais pautadas nos conceitos na tecnologia da informação, 

“revendo sua missão, objetivos e metas” (ALVES, 2005, p. 58). 

Nesse cenário, as IES podem se utilizar de todos os sistemas de informação 

e todos os sistemas administrativos observados neste , pois a infraestrutura de 

tecnologia de informação das IES representa todos os recursos de hardware e 

software que podem ser partilhados em uma organização (ALVES, 2005). 

Perin (2010), todavia, alerta que não basta simplesmente adquirir sistemas 

avançados de TI para se obter sucesso, haja vista que nada garante o aumento de 

produtividade, lucratividade ou competitividade somente com a aquisição do que há 

de melhor em hardware e software. Por isso a importância do planejamento 

estratégico, que deve conter os recursos tecnológicos necessários para dar suporte 

aos trabalhos a serem desenvolvidos (LAUDON; LAUDON, 2011). 

De acordo com Alves (2005, p. 58), nas IES “os laboratórios de informática 

fazem parte da infraestrutura tecnológica, com a finalidade de implantar novas 

ferramentas que venham a agregar recursos no processo interativo de 

aprendizagem e na gestão da instituição”. 

Essa infraestrutura define o processo ensino-aprendizagem da instituição em 

que as tecnologias dão suporte ao corpo discente e os laboratórios funcionam como 
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local para capacitação, em face de não se poder esquecer de que as pessoas 

usuárias dos recursos devem ser permanentemente treinadas para que sejam 

colhidos os frutos pretendidos (PERIN, 2010). 

Consoante ensinam Silva; Fleury (2003), a TI funciona como o elo entre o 

tripé pesquisa-ensino-extensão e dissemina esses elementos para a comunidade, 

empresas e demais instituições de ensino. Nesse contexto, a Internet funciona como 

o recurso que dá suporte a essas atividades. 

Segundo explicita FLORES (1999), os recursos da Internet podem ser 

amplamente utilizados pelas IES na busca de seus objetivos, como: 

 

a) a criação de conhecimento e sua divulgação (investigação); 
b) a integração participativa na busca de solução dos problemas; 
c) o incentivo à pesquisa mediante a inserção de membros da sociedade 
com o intuito de facilitar a aquisição de cultura, preparação científica, 
competência técnica e consciência dos deveres de cidadania, contribuindo 
para o progresso da comunidade a que pertencem, no caso, a acadêmica. 
d) o desenvolvimento de um modelo de ampla participação organizacional, 
visando atingir todos os níveis da instituição; 
e) a análise da relação custo/benefício para a IES, e se está prevista 
alguma mudança na estrutura organizacional dos serviços de TI. 

 

Em análise às justificativas do autor mencionado, para a utilização da TI nas 

IES pode-se se verificar que este recurso é imprescindível à sua gestão, pois facilita 

o desenvolvimento das atividades não somente no âmbito administrativo como 

também na atividade fim da instituição, que é o ensino com qualidade. Ou seja: a TI 

facilita a criação do conhecimento; contribui para a solução de problemas, e o 

incentivo à pesquisa; e possui recursos imensuráveis para a avaliação da IES.  

Tais contribuições promovem alterações no planejamento estratégico, na 

forma de gerir os recursos financeiros, na proposição de mudanças estruturais e na 

definição do processo ensino-aprendizagem. 

 

 

2.7 Contribuição do Referencial Teórico para a Pesquisa de Campo 

 

A partir da pesquisa bibliográfica, em que se buscou captar a opinião de 

renomados autores sobre a utilização dos recursos da TI na gestão das 

organizações como mostra o Quadro 1, este trabalho se propõe a verificar como 
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esses recursos estão sendo utilizados em uma IES privada no município de 

Bacabal-MA. 

Pretende-se aqui traçar um paralelo entre o que está sendo desenvolvido na 

instituição pesquisada e o que a literatura estudada diz a respeito. Nesse sentido, o 

referencial teórico embasará toda a pesquisa de campo, como mostra o Quadro 1, 

de forma que esse estudo possa produzir material de consulta para futuros 

pesquisadores desse tema. 

 

Quadro 1 – Síntese das dimensões e referências utilizadas na pesquisa 

DIMENSÃO REFERÊNCIAS 

Percurso histórico 
Fernandes; Santos; Taveira (1998), Guedes 

(2001), Silveira (2001), Drucker (2002), Castells 

(2005); Grinspun (2002). 

Tecnologia da informação Oliveira(2002); Castells (2005); Rezende (2010); 

Gordon;Gordon (2011); Albertin e Moura (2009) 

Sistemas de informação 
Albertin e Moura (2004), Gordon e Gordon 

(2006), Jamil(2009), Laudon e Laudon (2010), 

O’brien e Marakas (2013),  

Instituições de Ensino Superior Pondé  (2004), Tachisawa e Andrade(2004), 

Braga (2005), Moran (2003) 

Planejamento Estratégico 
Almeida (2003) , Drucker (2002),  , Zaccarelli 

(2003), Oliveira (2007), Mintzberg; kuen (2001); 

Alves (2005), Hamel; Prahalad 

TI nas Instituições de Ensino Superior 
Nunes, Vasconcelos (2008), Meyer jr (2000), 

Freitas jr. (2003) Albertin e Moura (2004), Alves 

(2005), Perin (2010), Silva; Fleury (2003) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, foram abordados os principais procedimentos metodológicos 

que orientaram o estudo, apresentando a classificação da pesquisa, a unidade de 

análise, a população e a amostra, o instrumento de coleta de dados e a forma de 

tratamento dos dados que foram investigados. 

 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

O estudo proposto adotou a utilização de pesquisa de finalidade aplicada, de 

cunho (objetivo) descritivo, com abordagem quali-quantitativa, por meio do uso da 

técnica de estudo de caso em uma IES privada da cidade de Bacabal-MA, 

sustentada pela pesquisa bibliográfica e documental.   

Para Vergara (2003), a pesquisa é composta por dois aspectos básicos: 

quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, esta pesquisa é classificada 

como  quali-quantitativa. Segundo Collis e Hussey (2006), o método é objetivo por 

natureza e foca a mensuração dos fenômenos. 

A abordagem quantitativa contribuiu para a melhor interpretação e 

compreensão dos dados coletados. A perspectiva quantitativa resultou da aplicação 

dos questionários estruturados ao universo amostral da pesquisa, o que possibilitou 

a apuração das opiniões advindas das atitudes explícitas e conscientes dos 

entrevistados. 

A análise qualitativa apresenta um caráter descritivo. A aplicação de 

questionários envolveu a interpretação das opiniões dos entrevistados, procurando 

entender as possíveis relações e conexões entre as variáveis encontradas e os 

instrumentos de gestão analisados, na tentativa de ampliar o entendimento do objeto 

desta pesquisa. 

De acordo com Bervian, Cervo e Silva (2007), na pesquisa qualitativa o 

pesquisador é necessariamente envolvido na vida dos sujeitos, visto que seus 

procedimentos de pesquisa baseiam-se em conversar, ouvir e permitir a expressão 

livre dos interlocutores. Já a abordagem quantitativa permite mensurar as opiniões 

do universo da pesquisa, com base em uma amostra estatística (GOLDENBERG, 

1999). 
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Quanto aos meios, esta dissertação caracteriza-se como um estudo de caso. 

Para Marconi e Lakatos (2009), o estudo de caso pode ser definido como um 

levantamento com maior profundidade de determinado grupo ou caso em todos os 

seus aspectos, porém limitado, pois se restringe ao caso que se estuda; ou seja, não 

pode ser generalizado.   

O estudo de caso, segundo Godoy (1995, p. 72), é “um estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de 

delineamentos considerados”. Para Yin (2003), o estudo de caso caracteriza-se por 

lidar com uma variedade de evidências e determinar a formulação das questões com 

base na revisão de literatura, lembrando que este procedimento é um meio para 

atingir uma finalidade, e não o foco principal da pesquisa. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa documental pode se valer de duas fontes: 

documentos que não receberam nenhum tratamento analítico, tais como aqueles 

conservados em órgãos públicos e instituições privadas; e documentos que de 

alguma forma já foram analisados, tais como relatórios de pesquisa, relatórios de 

empresas e tabelas estatísticas. 

Como objetivo, pretendeu-se avaliar o uso da TI na gestão estratégica de uma 

Instituição de Ensino Superior do estado do Maranhão. Com a delimitação do campo 

de estudo restringindo-se às IES privadas, o método utilizado consistiu em um 

estudo de caso, sendo a Faculdade de Educação de Bacabal (FEBAC) a instituição 

selecionada. 

Para que o relato guarde coerência com a proposta do trabalho e para que, 

acima de tudo, seja observado o devido rigor científico, fez-se necessário conhecer 

o funcionamento da FEBAC, a maneira como é gerida, suas características, a 

estrutura organizacional, as tecnologias da informação utilizadas, o nível de 

envolvimento dos seus gestores e a disponibilidade da mantenedora para 

investimento. 

 

 

3.2 Unidade de Análise 

 

Para Collis e Hussey (2006), a unidade de análise deve estar relacionada com 

a definição do caso, uma organização, uma pessoa, uma decisão ou um programa. 
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A definição da unidade de análise está ligada diretamente às questões de estudo 

que foram definidas. Neste estudo de caso, a unidade de análise definida como o 

ambiente em que o fenômeno está sendo estudado será a Faculdade de Educação 

de Bacabal (FEBAC). 

 

 

3.3 Descrição do Campo de Investigação 

 

A Faculdade de Educação de Bacabal (FEBAC) situa-se na Rua 12 de 

Outubro, 377, Centro, Bacabal-MA. É mantida pela Menezes e Lacerda Ltda., CNPJ 

054389970001/80, com registro de Constituição de Sociedade Civil no Cartório Extra 

Judicial Bringel do 4º oficio, sob protocolo 5549/5752 (FEBAC,  2007). 

A FEBAC, é uma Instituição de Ensino Superior particular, integrante do 

Sistema Federal de Ensino, constituída sob a forma de sociedade civil de direito 

privado, de natureza educacional e cultural, mantida pela Menezes e Lacerda Ltda., 

foi fundada em 5 de dezembro de 2002, com o objetivo de criar e manter 

estabelecimentos de ensino de todos os níveis, para promover a educação, a 

ciência, a cultura e a arte, a serviço da comunidade. Seu Contrato Social está 

inscrito no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Bacabal, 

sob o número 8.642 do livro de pessoas jurídicas  B-11, tendo sua primeira alteração 

contratual da sociedade limitada Menezes e Lacerda Ltda., inscrita na Junta 

Comercial do Maranhão em 7 de abril de 2011, sob o número 21200739571, 

protocolo 11/010226-6,  AD 037.486 (FEBAC,  2007). 

A FEBAC está credenciada pela Portaria MEC 472, de 18 de maio de 2007, 

publicada no DOU de 21/04 /2007. A Faculdade, nos termos pedagógicos, didáticos, 

científicos, administrativos, disciplinares e comunitários, rege-se por um Regimento 

Interno, que foi reformulado e aprovado em Conselho Superior da IES em 

09/12/2011, pela legislação de ensino superior, pelo estatuto da Entidade 

Mantenedora, no que couber, e pelas normas complementares estabelecidas pela 

administração superior da Instituição (FEBAC, 2007). 

Os documentos analisados apresentam como missão da FEBAC oferecer 

desenvolvimento profissional, a fim de agregar valores e competências que atendam 

às necessidades do mercado de trabalho com qualidade e excelência (FEBAC, 

2007). 
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A IES está estabelecida em região onde há investimentos em diversos 

setores, como agropecuário, indústria, comércio e serviços, emprego e renda. 

Nestes setores existem pontos fortes e pontos fracos, potencialidades e fragilidades, 

mas que necessitam de maior incentivo para o crescimento local e regional. 

Recentemente, em pesquisa desenvolvida pelas empresas do grupo EBX – OGX 

Petróleo e Gás e MPX Energia, em conjunto com o governo do estado e prefeituras 

locais, na qual foi descrito o cenário de Bacabal, no Plano de Desenvolvimento 

Territorial Integrado: Planejar para Transformar 2011, ficou notória a perspectiva de 

crescimento e desenvolvimento da cidade pelos empreendimentos feitos 

recentemente.(FEBAC, 2007) 

A FEBAC teve sua criação em um berço educacional. Seus fundadores já 

trabalhavam com educação na Escola Batista, que iniciou suas atividades em 2003 

oferecendo todas as etapas da educação básica, a partir da percepção de que havia 

carência na cidade de Bacabal e região quanto à oferta de uma escola particular que 

trabalhasse com educação de qualidade e pudesse gerar nos cidadãos confiança, 

credibilidade, para, juntos, traçar um caminho seguro na formação básica. O projeto 

da Escola Batista consolidou-se na cidade. No início, reuniu apenas 63 alunos, mas, 

preocupada com o ensino de qualidade, tendo sempre o foco principal de que a 

educação é o maior patrimônio de cada ser humano, buscou, continuamente, 

oferecer qualidade, independente do número de alunos matriculados. Nos anos 

seguintes, passou a investir cada vez mais na capacitação de seus professores e 

numa boa estrutura física, proporcionando possibilidades maiores de aprendizado ao 

alunado. Devido à carência de oferta de formação superior, surgiu a idealização de 

uma faculdade genuinamente bacabalense. Em 2006, foi desenvolvido o projeto de 

implantação da primeira Faculdade privada em Bacabal. Em 2007, a instituição foi 

credenciada e autorizada a funcionar com dois cursos de graduação: Administração 

e Enfermagem. Hoje, oferece quatro cursos de graduação, incluindo-se Farmácia e 

Nutrição, além de cursos de pós-graduação lato sensu (FEBAC, 2007). 

A FEBAC busca crescer na quantidade de cursos superiores oferecidos, 

aprimorando a qualidade do ensino e contribuindo para o maior crescimento pessoal 

e a qualificação profissional entre os munícipes da região, de modo a atender às 

demandas que lhes são impostas.. A preocupação com a qualidade do ensino, 

pautada por projetos bem construídos, permitiu que o MEC autorizasse todos os 

cursos de graduação propostos pela FEBAC (FEBAC (2007). Nos dias atuais, a 
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FEBAC conta com alunos regularmente matriculados nos seguintes cursos de 

graduação reconhecidos ou autorizados: 

. ADMINISTRAÇÃO, reconhecido pela Portaria SESU 242, de 04/07/11; 

. ENFERMAGEM, reconhecido pela Portaria SESU 242, de 04/07/11; 

. NUTRIÇÃO, autorizado pela Portaria SESU 1008, de 29/11/2010. 

. FARMÁCIA, autorizado pela Portaria SESU 17, de 06/01/2011. 

Também passou a atuar em atividades de extensão, principalmente com 

projetos desenvolvidos na comunidade local. Mais recentemente, projetos de 

pesquisa começaram a ser implantados, dando consolidação à responsabilidade da 

IES. 

A IES apresenta-se com um perfil empreendedor e inovador, preocupado com 

o ensino de qualidade. Hoje, conta com 800 matriculados nos cursos de 

Administração, Enfermagem, Farmácia e Nutrição, todos com ensino presencial.  

 

 

3.4 População e Amostra 

 

Para melhor esclarecer sobre os conceitos de população e de amostra, vale 

citar Vergara (2006, p. 50), que afirma que “deve-se definir toda a população e a 

população amostral”. 

 

Universo trata-se de definir toda a população, sendo que população não é o 
número de habitantes de um local, como é largamente conhecido o termo, 
mas um conjunto de elementos que possuem as características que serão 
objeto de estudo (VERGARA, 2006, p. 54). 

 

O trabalho iniciou-se com a entrevista com o gestor responsável pela área de 

TI da FEBAC, visando obter um conhecimento prévio do uso da TI na instituição. Em 

outro momento foram entrevistados o diretor geral, a vice-diretora, a diretora 

acadêmica e o diretor administrativo-financeiro, seguindo-se os coordenadores de 

curso, no sentido de obter uma visão global da utilização das novas tecnologias. A 

abordagem dessas entrevistas esteve focada no conteúdo, cuja fonte principal é o 

referencial teórico da pesquisa, compreendendo aspectos organizacionais da 

instituição e, principalmente, questões relativas ao uso da TI na IES. 
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Na fase seguinte, as informações foram obtidas a partir de uma amostra 

aleatória, composta de docentes e discentes integrantes dos cursos de graduação 

oferecidos e de uma segunda amostra, também aleatória, composta por funcionários 

administrativos que exercem funções acadêmicas na IES em questão, mediante a 

aplicação de 347 questionários, onde todos foram respondidos. 

O critério adotado para a seleção das amostras foi o grau de utilização da TI 

nos diversos setores, com questionários específicos aplicados a cada segmento, 

constantes nas apêndices E, F e G, para cuja elaboração levou-se em consideração 

o diferencial existente entre os entrevistados, tornando, assim, de acordo com o 

critério adotado, a pesquisa de caráter homogêneo.  

Segundo Anderson (2007, p. 292), a determinação do tamanho de uma 

amostra para permitir uma estimativa da proporção populacional a um grau de 

confiança específico, deve prever o cálculo da amostra (n), utilizando a fórmula a 

seguir, que calcula o tamanho de uma amostra para uma estimação por intervalo de 

uma proporção populacional. 

 
n= Z2pqN/[(N-1)e2+Z2p.q] 

 
Em que: 

 
N = tamanho da população 
p e q são desconhecidos e assumidos iguais a 0,5, ou seja, são valores 
planejados.  
Z = 1,96 = valor constante para um nível de confiança de 95%. 

 

Tomando-se como base a quantidade N de alunos, docentes e funcionários 

desta unidade, respectivamente, 800, 42 e 44, e admitindo-se um erro (e) igual a 

5%, obtiveram-se as amostras observadas na TAB. 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Amostras utilizadas na pesquisa 

SEGMENTOS ENTREVISTADOS 

 Alunos Docentes Funcionários 

N 265 40 42 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.5 Procedimentos para a Coleta de Dados 

 

Para o desenvolvimento do instrumento de coleta de dados, foi utilizado o 

questionário, que, segundo Bervian, Cervo e Silva (2007), é a forma mais usada 

para coletar dados, pois possibilita medir de maneira exata o que se deseja, além de 

conter questões logicamente relacionadas ao problema central. 

Para a elaboração do instrumento de coleta de dados, baseou-se nos estudos 

desenvolvidos por Alves (2005), que já havia sido submetido o seu questionário em 

uma outra IES a uma amostra de cinquenta e cinco docentes, quinze funcionários e 

noventa e três alunos. Esta pesquisa tomou como base o referencial teórico já 

relatado na revisão da literatura apresentada nas seções 2, 3 e, em particular, as 

seis categorias de análise aplicadas às IES: 

a) Infraestrutura - que refere-se ao ambiente operacional disponibilizado pela 

IES (computadores, impressoras, rede lógica e serviços de telecomunicação). 

b) Sistemas de informação - consistem em softwares desenvolvidos ou 

adquiridos pela Instituição, com o objetivo de dar suporte às atividades dos 

usuários (docentes, discentes, gestores, coordenadores de curso e pessoal 

da área administrativa da instituição), além dos sistemas aplicativos 

desenvolvidos em plataformas cliente/servidor ou web. 

c) Investimento em tecnologia da informação (TI) - representando os recursos 

financeiros destinados a infraestrutura, softwares, sistemas de informação, 

capacitação e qualificação dos recursos humanos em TI, e demais usuários. 

d) Programas de capacitação e qualificação profissional - no que tange à sua 

existência para o corpo funcional da instituição (docentes, discentes, 

gestores, coordenadores de curso e pessoal da área administrativa) em TI, 

bem como sua aplicabilidade. 

e) Benefícios propiciados pela IES - com o investimento em infraestrutura. 

f) Uso da  Internet para fins de pesquisa e  outras formas de aprendizagem. 

Em sua versão final, os questionários estruturados são compostos, em média, 

por 10 questões diretas direcionadas a alunos, professores e técnicos 

administrativos, seguindo as características ilustradas pela  TAB. 2. 
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Tabela 2 – Questões relacionadas às categorias de análise, distribuídas por segmento 

Categoria de 
Análise  

QUESTÕES 
 

 
DOCENTES DISCENTES FUNCIONÁRIOS 

INFRAESTRUTURA 1; 2; 5 1; 2 4 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 
4; 7 5; 9 3 

INVESTIMENTOS 

EM TI 
6 6 5 

CAPACITAÇÃO 10 8 1;6 

BENEFICIOS 8; 9 4; 7 7 

INTERNET 3 3 2 

 Fonte: Dados da pesquisa  

 

Essas questões possuem respostas distribuídas da forma descrita a seguir. 

1. Concordo plenamente  

2. Concordo parcialmente 

3. Indeciso  

4. Discordo  

5. Discordo plenamente 

 Os questionários semiestruturados compõem-se de questões abertas, sendo estes 

aplicados aos gestores institucionais e coordenadores de curso.  

 

 

3.5.1 Tratamento dos Dados 

 

Os dados obtidos a partir dos instrumentos de coletas de dadosforam 

reunidos em grupos correlatos entre si, por abrangência dos assuntos abordados. 

Em seguida, foram organizados, tratados e interpretados por um software aplicativo 

denominado SPSS 19.0 (Statistical Package for the Social Sciences), cujos 

resultados e inter-relações serão presenteados por tabelas e gráficos, o que 

permitirá melhor visualização e, consequente, interpretação. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos neste estudo de caso são apresentados por meio de 

tabelas, juntamente com a tabulação dos resultados retirados dos questionários 

estruturados aplicados aos discentes, docentes e funcionários do corpo técnico-

administrativo (APÊNDICES E, F e G). Nas tabelas, é utilizada a sigla (Na) “não se 

aplica”, para determinar que aquela pergunta não se aplica àquele grupo de 

entrevistados. A utilização do software SPSS gerou informações baseadas nas 

divisões por categoria de análise definidas na metodologia deste trabalho, assim 

como nas cinco alternativas que constam dos questionários.  

 

 

4.1 Infraestrutura  

 

De maneira inicial, a pesquisa esteve voltada para a busca de informações 

referentes à infraestrutura tecnológica (hardware e software) colocada à disposição 

pela FEBAC para ser utilizada pelos seus três segmentos (docentes, discentes e 

funcionários) (TAB. 3). 

 
Tabela 3 – Dados relacionados com o papel desempenhado pela infraestrutura  

tecnológica no âmbito da FEBAC 

 
ITEM 

DOCENTES 
(%) 

DISCENTES 
(%) 

FUNCIONÁRIOS 
(%) 

SIM NÃO Na SIM NÃO Na SIM NÃO Na 

A infraestrutura tecnológica 
disponibilizada atende à demanda 
dos docentes. 

93,5 6,5    X   x 

Os laboratórios de informática estão 
preparados com relação à demanda 
dos cursos oferecidos pela 
instituição? 

77,5 22,5    X   x 

Os laboratórios de informática estão 
equipados com softwares que 
apoiam os docentes nas disciplinas 
ministradas? 

86,2 13,8    X    
x 

Os computadores, os programas e 
os serviços disponibilizados 
atendem às necessidades dos 
alunos? 

  x 84,1 15,9    x 

Os laboratórios estão equipados 
com os programas que auxiliam os 
alunos nas suas atividades? 

  x 89,7 10,3    x 

Você considera que a infraestrutura 
tecnológica disponibilizada pela IES 
atende as suas necessidades? 

  x   x 100,00   

              Fonte: Dados da pesquisa 
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A categoria de análise por infraestrutura tecnológica refere-se a todos os 

componentes de hardware, software, redes e pessoal especializado que são 

disponibilizados por uma organização.  

A partir dos dados coletados, apurou-se 93,5 % dos docentes consideram que 

a infraestrutura tecnológica disponibilizada pela FEBAC atende à demanda.  

A preparação dos laboratórios em relação à quantidade de cursos oferecidos 

pela IES foi considerada suficiente por 77,5 % dos docentes. Também responderam 

de maneira afirmativa 86,2% dos docentes quanto ao fato de os laboratórios estarem 

equipados com softwares que apoiam a realização das disciplinas 

Foi possível constatar que na FEBAC 84,1% dos alunos consideram que a 

infraestrutura atende às suas necessidades e 89,7% acreditam que os laboratórios 

estão equipados com softwares que atendem as suas necessidades. 

Os funcionários administrativos entrevistados, sobre a mesma categoria de 

análise, foram unânimes em afirmar (100%) que a infraestrutura tecnologia 

disponibilizada pela FEBAC supre as necessidades relacionadas ao 

desenvolvimento da atividade de cada setor. 

 

 

4.2 Sistemas de Informação 

 

A segunda categoria de análise também passou pelo processo de coleta e 

tratamento de dados, os quais foram confrontados com os sistemas de informações 

utilizados na FEBAC (TAB. 4). 

 
Tabela 4 – Dados relacionados com os sistemas de informação (SI) utilizados na FEBAC 

 
ITEM 

DOCENTES 

(%) 

DISCENTES 

(%) 

FUNCIONÁRIOS 

(%) 

SIM NÃO Na SIM NÃO Na SIM NÃO Na 

Os Sistemas de Informações estão 
adequados às necessidades dos 
docentes? 

89,7 11,3    x   x 

Os Sistemas de Informação 
disponibilizados pela instituição na 
área acadêmica são de fácil 
utilização por parte dos docentes 
(portal do professor)? 

96,6 3,4    x   x 

O portal do estudante é fácil de ser 
utilizado pelos alunos? 

  x 94,3 5,7    x 

O sistema de biblioteca da IES é de 
fácil utilização pelos alunos? 

  x 89,8 10,2    x 

Os Sistemas de Informações 
disponibilizados agilizam as suas 
atividades cotidianas? 

  x   x 96,3 3,7  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na TAB. 4, os dados apontam que para 89,7 % dos docentes os sistemas de 

informação estão adequados às suas necessidades, e que para 96,6% os sistemas 

de informação (portal do professor) disponibilizados pela FEBAC são de fácil 

utilização no desenvolvimento das suas atividades. Respectivamente para 94,3% e 

89,8% dos discentes o portal do estudante  e sistema de biblioteca da IES são de 

fácil utilização no âmbito da FEBAC.  

 

 

4.3 Investimentos em TI 

 

Outro tópico de interesse nesta pesquisa prende-se ao investimento feito pela 

FEBAC em novas tecnologias, como a tecnologia da informação e as vantagens 

pedagógicas daí advindas. Os questionários aplicados com questões direcionadas a 

cada segmento que permitiram a obtenção dos dados que consubstanciaram a 

construção da  TAB. 5. 

 
Tabela 5 – Dados relacionados ao investimento da FEBAC em atualização tecnológica 

 
ITEM 

DOCENTES 

(%) 

DISCENTES 

(%) 

FUNCIONÁRIOS 

(%) 

SIM NÃO Na SIM NÃO Na SIM NÃO Na 

Na sua percepção, existe 
investimento e atualização 
tecnológica na instituição que 
visa facilitar as atividades dos 
docentes? 

82,2 17,8    x   x 

Você considera que a IES 
investe em informática? 

  x 85,1 14,9    x 

Considera que existe um 
planejamento de custos em 
Tecnologia da Informação 
(recursos humanos, 
capacitação, infraestrutura) na 
IES? 

  x   x 85,2 14,8  

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao investimento em tecnologia da informação pela FEBAC, 82,2% dos 

docentes consideram que a instituição investe em atualização tecnológica; e  17,8% 

que há necessidade de investimento em TI para facilitar e apoiar a prática docente. 

A pesquisa revelou que 85,1% dos alunos e 85,2% dos funcionários 

administrativos da IES consideram que a FEBAC investe em TI (recursos humanos, 

capacitação e infraestrutura). 
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4.4 Capacitação 

 

Outra categoria de análise investigada foi a política de capacitação técnica 

implementada pela FEBAC, na qual se observou o posicionamento dos três 

segmentos pesquisados (TAB. 6).  

 

Tabela 6 – Dados relacionados à política de capacitação técnica da FEBAC 

 
ITEM 

DOCENTES 

(%) 

DISCENTES 

(%) 

FUNCIONÁRIOS 

(%) 

SIM NÃO Na SIM NÃO Na SIM NÃO Na 

A capacitação técnica é fator de 
fundamental importância no uso 
dos recursos tecnológicos? 

96,7 3,3    x   x 

Você se considera capacitado para 
utilizar os recursos de informática? 

  x 97,1 2,9    x 

Você se considera capacitado para 
utilizar os recursos tecnológicos 
disponibilizados pela IES? 

  x   x 100,0
0 

  

A IES disponibiliza um programa 
de capacitação quando da 
implantação de novas tecnologias? 

  x   x 73,1 26,9  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com  o avanço tecnológico, os recursos de TI  tornam-se  rapidamente 

descontinuados. Dessa forma, uma organização que deseja manter-se competitiva e 

buscar a qualidade pretendida não pode contar apenas com recursos de tecnologia 

da informação atualizados para seus clientes internos (professores e funcionários 

administrativos) e externos (alunos). Deve haver uma preocupação permanente de 

implementar e investir em uma politica de capacitação tecnológica. 

Para 96,7% dos docentes entrevistados, a capacitação técnica é fator 

fundamental  na utilização dos recursos de tecnologia da informação. No que se 

refere à capacitação dos discentes, 97,1% se consideram capacitados para utilizar 

os recursos de informática. Ao serem indagados se os funcionários administrativos 

se consideram capacitados para utilizar os recursos disponibilizados pela IES, 100% 

responderam positivamente. Quanto à disponibilização de um programa de 

capacitação quando são implantadas novas tecnologias, 73,1% dos funcionários 

administrativos responderam que a instituição disponibiliza capacitação na chegada 

de novas tecnologias na IES. Porém, 26,9% concordaram quanto à inexistência de 

um programa que os mantenham atualizados nessas novas tecnologias. 
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4.5 Benefícios da TI para a Execução de Tarefas na FEBAC 

 

Ainda, como parte das categorias de análise da pesquisa, os benefícios 

conseguidos com a utilização da TI nas atividades desenvolvidas pela FEBAC 

também foram questionados na abordagem feita aos entrevistados (TAB. 7). 

 

Tabela 7 – Dados relativos aos benefícios da TI nas atividades na FEBAC 

 

ITEM 

DOCENTES 

(%) 

DISCENTES 

(%) 

FUNCIONÁRIOS 

(%) 

SIM NÃO Na SIM NÃO Na SIM NÃO Na 

Os serviços disponibilizados via 
Internet (portal do professor) 
promovem benefícios no 
desempenho das atividades 
acadêmicas dos docentes? 

96,6 3,4    x   x 

A Tecnologia da Informação 
funciona como elo de ligação entre 
as atividades de pesquisa, ensino e 
extensão? 

93,1 6,9    x   x 

Você considera os Laboratórios de 
Informática um espaço onde o aluno 
pode desenvolver atividades de 
pesquisa? 

  x 91,5 8,5    x 

Os serviços disponibilizados via 
Internet, ou seja, o portal do 
estudante, ajudam os alunos durante 
o semestre a obter informações 
sobre sua frequência, notas, 
eventos, etc.? 

  x 98,9 1,1    x 

O correio eletrônico proporciona 
agilidade entre os funcionários 
da área administrativa da 
instituição? 

  x   x 96,1 3,9  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para 96,6% dos docentes da FEBAC, os serviços disponibilizados via web 

(portal do professor) promovem benefícios no desempenho das atividades 

acadêmicas e para 93,1% a tecnologia da informação funciona como elo entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  Para 91,5% do corpo discente, o 

Laboratório de Informática é um espaço de fomento às atividades de pesquisa. Para 

93,1% dos estudantes entrevistados os serviços disponibilizados via Internet (portal 

do aluno) ajudam durante o semestre a obter informações sobre a vida acadêmica 

(notas, frequências e eventos). Quanto aos funcionários administrativos, 96,1% 

consideram que o uso do correio eletrônico representa um recurso tecnológico que 

agiliza suas atividades cotidianas, além de proporcionar maior acesso a novas 

informações. 



68 

4.6 Internet 

 

Com o intuito de trazer maior clareza sobre a utilização dos novos recursos 

tecnológicos diretamente relacionados à informação, a pesquisa também buscou 

identificar o papel desempenhado pela internet na IES pesquisada (TAB. 8). 

 

Tabela 8 – Dados relacionados à utilização do recurso Internet na FEBAC 

ITEM 

DOCENTES 

(%) 

DISCENTES 

(%) 

FUNCIONÁRIOS 

(%) 

SIM NÃO Na SIM NÃO Na SIM NÃO Na 

O uso da Internet é incentivado na 
instituição para fins de pesquisa. 

93,6 6,4    x   x 

A Internet é importante para 
pesquisas na elaboração dos 
trabalhos dos alunos 

  x 98,9 1,1    x 

A Internet é um recurso que 
proporciona benefícios nas 
atividades diárias por proporcionar 
acesso a informações e correio 
eletrônico 

  x   x 100,00   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação ao incentivo do uso da Internet para fins de pesquisa, seus 

benefícios foram reconhecidos e destacados por 93,6% do corpo docente. Da 

mesma maneira, 98,9% dos alunos apontaram a importância do uso da internet na 

elaboração dos trabalhos. De maneira unânime, os funcionários administrativos 

reconheceram a Internet como uma ferramenta que agiliza a comunicação e a 

interação entre as partes, bem como proporciona benefícios nas atividades diárias, 

por proporcionar acesso direto às informações e ao correio eletrônico. 

 

 

4.7 Análise dos Resultados Qualitativos 

 

Para que fosse realizada a pesquisa qualitativa, foram selecionados 

profissionais que pudessem contribuir com informações relevantes sobre o 

funcionamento da IES. Assim, buscou-se coletar informações da FEBAC que 

gerassem uma análise mais detalhada da IES. Ou seja, de  maneira mais focada, a 

pesquisa vislumbrou os profissionais que participam, direta ou indiretamente, da 

tomada de decisão na IES pesquisada. Foram entrevistados: diretor geral, gestor de 

ti, diretor administrativo-financeiro, diretor acadêmico, coordenadores dos cursos 

(Administração, Enfermagem, Farmácia e Nutrição). 



69 

4.7.1 A FEBAC na Visão do Diretor Geral  

 

O diretor geral ressaltou alguns pontos em relação à infraestrutura da FEBAC. 

Ressaltou que a instituição reconhece a necessidade de uma infraestrutura mais 

otimizada, capaz de permitir uma gestão acadêmica e financeira mais eficaz. 

Afirmou que a instituição encontra-se em processo de investimento em atualização 

tecnológica, tendo em vista que o número de alunos tem crescido com a chegada de 

novos cursos. Observou que um outro aspecto a ser melhorado prende-se aos 

laboratórios disponibilizados, pois atualmente existem apenas dois laboratórios para 

atender cerca de 800 alunos. Existe, segundo ele, a necessidade de investimentos 

que possibilitem disponibilizar softwares aplicativos direcionados aos cursos 

ofertados pela IES. Explicou, também, que é gerada nos alunos a expectativa 

quanto ao aumento do número de laboratórios e de microcomputadores que 

permitam a utilização de softwares direcionados às aulas práticas e às pesquisas via 

Internet. 

Quanto aos Sistemas de Informação, o entrevistado mencionou a existência 

daqueles voltados para a área acadêmica, visando dar maior comodidade à 

comunidade em questão, citando-se: 

. Biblios (sistemas  de biblioteca - online) 

. SAE (Serviço de Atendimento ao Aluno - online) 

. SAP (Serviço de atendimento ao Professor - online) 

. SAC (Serviço de atendimento ao Coordenador -online) 

. Site da FEBAC 

. Sistema Gêneses (Gestão Acadêmica - intranet) 

O diretor geral, quanto ao aspecto operacional, declarou que os sistemas de 

informação suprem as necessidades da  gestão acadêmica, atendendo a todas as 

suas necessidades, deixando apenas a desejar naquilo que se refere a relatórios 

gerenciais mais precisos - ou seja, às informações consolidadas para a tomada de 

decisões. 

No quesito relacionado ao investimento em tecnologia da informação, o 

diretor geral deixou claro que a mantenedora está consciente e empenhada em 

atender aos investimentos que se fizerem necessários em TI e que acredita que a TI 

proporciona benefícios em todos os aspectos da instituição, desde a redução de 

custos e a otimização de processos até o incentivo aos alunos, professores e 
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gestores a interagir com a tecnologia. Citou como exemplo a informatização da 

Central de Atendimento, que teve seu movimento reduzido em cerca de 80%, devido 

à implementação de ferramentas como protocolo, rematrícula online nos  sistemas 

para cada segmento. 

Quando questionado se a instituição pretendia disponibilizar um programa de 

capacitação, o diretor geral  informou que não existe um programa formalizado, mas 

apenas atendimentos pontuais nos períodos de recesso e férias dos alunos, quando 

o Departamento Pessoal elenca alguns cursos e os disponibiliza para todo o corpo 

de funcionários administrativos e professores. Informou que acontecem  

atendimentos esporádicos pela área de TI por ocasião da implantação de novos 

sistemas de informações ou quando uma nova ferramenta é disponibilizada. 

Concordou que a instituição carece de um programa mais detalhado e planejado que 

agregue mais conhecimento, e não só apresentação dos softwares por meio de 

palestras e atendimentos nos momentos de dificuldade de utilização dessas novas 

implementações. 

No tocante aos investimentos em TI, o diretor geral relatou que a 

mantenedora estipula sempre os fechamentos a cada semestre para liberar recursos 

financeiros, quando os diretores , gestores e coordenadores se reúnem para fazer 

as solicitações  referentes a área de TI, visando a um trabalho mais eficiente para 

sua clientela, deixando com total autonomia o gestor de TI para que defina a melhor 

solução, com base em seu conhecimento técnico, e o que deverá ser implantado. 

Segundo Cruz (2002), todo investimento  feito em tecnologia da informação 

deve ser precedido de um planejamento, devendo a  organização avaliar o que 

realmente é necessário e quais processos fazem parte do negócio da empresa, para 

promover o alinhamento da TI com o planejamento estratégico. 

Sobre o planejamento estratégico e seu alinhamento com a TI, o  diretor geral 

respondeu que não existe nenhum alinhamento desse tipo na FEBAC. Para ele, a 

tecnologia da informação deve trabalhar voltada para uma direção definida pela 

organização, que é a sua estratégia, e que o papel da TI é dar suporte de 

informações, no sentido de saber se seus objetivos estão sendo alcançados.  

Os benefícios advindos da utilização da TI nas IES são entendidos como 

ferramentas que possibilitam agilidade e eficiência na execução das atividades, quer 

sejam de natureza acadêmica ou administrativa. Os sistemas de informações e as 

ferramentas oferecidas aos docentes e aos discentes, como o correio eletrônico, aos 
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softwares aplicativos e o acesso à Internet por meio dos serviços oferecidos pela 

IES, também fazem parte deste benefícios, segundo o entrevistado. 

Pelo fato de ser uma instituição nova no mercado, com apenas seis anos, o 

diretor geral foi enfático ao dizer que o diferencial de mercado da IES em estudo é o 

atendimento da sua clientela externa (sociedade e alunos) e interna (professores e 

funcionários), de modo a tornar o ambiente agradável para se trabalhar e estudar. 

Quanto à dimensão do uso da internet para fins de pesquisa, o entrevistado 

ressaltou que essa tecnologia vem possibilitar aos docentes e aos alunos novas 

alternativas, principalmente no que se refere à vertente de pesquisas e extensão, o 

que é apregoado sempre nos períodos iniciais incentivando o uso de maneira 

eficiente e correta por parte deles e mostrando a importância da utilização desta 

ferramenta. 

 

 

4.7.2 A FEBAC na Visão do Gestor de TI  

 

A entrevista realizada com o gestor de TI da FEBAC forneceu informações de 

toda a área de TI, obtidas por meio das respostas ao questionário. Apurou-se que 

ele ocupa este cargo desde agosto de 2007, quando do credenciamento da IES pelo 

MEC. Declarou que atualmente toda a infraestrutura tecnológica, incluindo 

laboratórios de informática, material multimídia, sistemas de informação e redes de 

computadores, está sob a responsabilidade do Núcleo de Tecnologia da Informação 

(NTI) da FEBAC, composto apenas pelo gestor de TI e um técnico de informática 

que presta suporte ao usuário. Segundo o gestor, o processo desencadeado visando 

à expansão e aos investimentos de recursos de TI na FEBAC deve-se aos 

crescimento da instituição proporcionado pela chegada de novos cursos, dentre eles 

os tecnólogos, cujo caráter mais profissional exige a utilização de laboratórios para 

as práticas, mas principalmente pelo crescente aumento da demanda dos usuários 

(alunos, professores, funcionários administrativos, gestores e  coordenadores de 

curso). 

Quando questionado a respeito da infraestrutura disponibilizada, o 

entrevistado disse que atualmente a IES atende à necessidade da comunidade 

acadêmica, porém com algumas ressalvas, como a troca de alguns computadores e 

impressoras de departamentos administrativos e a melhoria do acesso à rede sem 
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fio, disponibilizada para alunos e professores em todo o campus. Para ele a gestão 

dos laboratórios de informática e a avaliação dos softwares solicitados para 

instalação são de responsabilidade do setor de TI. Ainda referente aos laboratórios 

de informática, elencou alguns aspectos problemáticos, principalmente pela falta de 

conscientização e capacitação relacionada a seu uso pelos alunos. Visualizando 

essa problemática, a mantenedora achou por bem investir na implementação de um 

servidor que restringe o acesso a sites que não são úteis dentro do ambiente 

acadêmico ou que não contribuam com a pesquisa científica.  

Quanto à dimensão relacionada aos sistemas de informação, o gestor de TI 

explicou que o setor de TI trabalha visando à integração dos diversos setores, 

procurando entender às principais demandas advindas da IES como um todo, 

buscando a forma mais otimizada para solucionar tais demandas e gerar 

informações relevantes para o processo de toma de decisão. 

No que tange aos sistemas de informação, declarou que a FEBAC mantém 

um contrato de parceria com a empresa INFORGENESES, responsável por toda a 

parte de gerenciamento acadêmico, financeiro e administrativo da IES, que incluem 

também os sistemas de biblioteca, vestibular, eventos e patrimonial, em que a 

empresa citada é responsável pelos ajustes, adequações e alterações solicitadas. A 

cada semestre, os departamentos se reúnem e enviam suas solicitações de 

mudanças e de adequações.  O setor de TI da FEBAC, juntamente com o corpo 

diretivo, examina a viabilidade quanto aos processos e encaminha o pedido à 

empresa contratada para o fornecimento dos sistemas que fazem a validação final 

dessas solicitações. Em suma, busca-se atender às necessidades estratégicas e 

operacionais, em busca de uma integração com a gestão financeira, que, 

permanentemente, é acionada com prioritária pela mantenedora. 

O gestor de TI ressaltou a existência de um problema cultural na FEBAC: a 

dificuldade quanto à utilização e alimentação dos sistemas. Segundo ele, essa 

situação rotineira tende a comprometer o uso eficaz da TI na organização em 

questão. 

No que se refere aos investimentos em TI, o gestor compreende que a 

expansão das tecnologias dentro da IES envolve um custo elevado, porém ressaltou 

a importância dos benefícios advindos de investimentos em TI bem planejados, 

acreditando que se faz necessário um planejamento mais audacioso para este setor, 
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ressaltando que para isso a IES deve estar com possibilidades financeiras 

favoráveis. 

Com relação à capacitação, apurou-se que existe um treinamento inicial 

quanto ao uso dos sistemas no ato da implantação, além de outros sempre no início 

dos semestres letivos, quando toda a comunidade acadêmica passa por 

treinamentos sobre os sistemas, para esclarecimento de dúvidas e solução de 

dificuldades quanto a seu uso. Não existe um programa formalizado para 

capacitação; apenas atendimentos esporádicos e suporte técnico. Para os alunos na 

estrutura curricular dos cursos, sempre há uma disciplina de informática básica para 

capacitá-los quanto ao uso dos recursos de TI.  Já para os professores, não existe 

um programa de capacitação em TI em vigor, mas apenas cursos oferecidos não 

regularmente nas jornadas pedagógicas, que acontecem no início dos semestres 

letivos. 

Quanto ao uso da internet para fins de pesquisa, o gestor de TI da FEBAC 

informou que a instituição tem investido na aquisição de links de internet mais 

rápidos, capazes de atender ás demandas requeridas, e na melhoria da rede 

interna, ressaltando que os portais de alunos, professores e coordenadores de 

curso, a Central de Atendimento e os sistemas de biblioteca funcionam via web, 

sendo todo acesso controlado por servidores, onde estão programadas as devidas 

restrições de acesso. 

O gestor de TI elencou os seguintes benefícios provenientes do uso da TI:  

. otimização de processos; 

. agilidade no atendimento ao cliente; 

. informações detalhadas para a melhor tomada de decisão; 

. comodidade para a comunidade acadêmica, por meio dos portais de acesso 

dos alunos, professores e coordenadores, além do sistema de biblioteca, 

aberto à comunidade, para consulta ao acervo e acesso aos periódicos 

online. 

Ao ser questionado sobre o alinhamento da TI com o planejamento 

estratégico da instituição, o respondente declarou que a TI trabalha alinhada a todos 

os departamentos. Ressaltou que sempre que os diretores decidem realizar algum 

projeto o setor de TI procura integrá-lo com o que já é implementado na IES, sempre 

deixando claro as dificuldades e esclarecendo o que pode ser colocado em prática, 
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sem trazer prejuízos ou causar grandes impactos no funcionamento da estrutura de 

tecnologia da informação já utilizada pela organização. 

Finalizando, o gestor de TI enfatizou que a FEBAC é uma organização boa 

para se trabalhar, pois possui uma estrutura flexível, oferecendo liberdade aos 

profissionais para trazer sugestões e inovações, possuindo, também, um canal 

aberto entre os diretores e o Departamento de TI, no intuito de proporcionar 

melhorias para toda a comunidade acadêmica, visando a sua sustentabilidade 

financeira.  

 

 

4.7.3 A FEBAC na Visão dos Gestores Corporativos  

 

A FEBAC é composta por dois gestores coorporativos, um para gerir as 

questões acadêmicas e o outro para cuidar dos assuntos relacionados a aspectos 

administrativos-financeiros. A entrevista com eles serviu para mostrar  as visões de 

cada um, em seu respectivo campo de gestão, quanto à gestão da TI na FEBAC. 

A opinião dos gestores foi unânime quanto ao fato de a infraestrutura de TI 

disponibilizada pela FEBAC atender à necessidade atual. Porém, ressaltaram a 

necessidade de investimentos no curto prazo em alguns pontos, como: 

. aquisição de computadores novos para os departamentos acadêmicos e 

administrativos; e 

. contratação de novos servidores, tendo em vista o aumento do número de 

alunos que acessam os sistemas  a cada semestre e a chegada de três novos 

cursos, solicitando, assim, maior desempenho por parte do servidor para 

atender os alunos. 

Quanto ao incentivo ao uso da internet para fins de pesquisa, para o gestor 

administrativo-financeiro o uso da internet dentro da instituição deve ter um política 

específica que ampare este processo, passando a ser um incentivo para os alunos 

acessarem a internet visando à pesquisa acadêmica. Para a gestora acadêmica, 

este uso é incentivado pela mantenedora, e pela IES e apoiado pelos docentes, com 

a implantação de internet sem fio em todo o prédio da IES, investimento em 

terminais de acesso na biblioteca e aquisição de novos computadores para os 

laboratórios de informática. 
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Os sistemas de informação foram outro ponto levantado pelos entrevistados 

deste segmento. As resposta foram unânimes e revelam que os sistemas de 

informações atendem às suas necessidades, mas há necessidade de uma melhoria 

contínua, em função do avanço tecnológico e dos processos, fato que, para os 

gestores, acontece com o compromisso por parte da gestora de TI. Ainda nas 

respostas dos gestores corporativos, os sistemas e os portais disponibilizados são 

bastante flexíveis, de fácil utilização e boa performance, o que estimula sua 

utilização por parte dos usuários. Os gestores pontuaram a necessidade de a 

instituição estar atenta à integração dos sistemas existentes, por sentirem certa 

ruptura na geração das informações acadêmicas e administrativas, necessitando 

também de melhorar os relatórios para facilitar a tomada de decisão por parte dos 

gestores. 

Os entrevistados responderam a questões relacionadas a investimentos e à  

atualização tecnológica para dar maior condição de trabalho aos profissionais da 

IES. Na visão dos dois entrevistados, há, sim, investimento e atualização em TI. 

Para comprovar isso, elencaram alguns desses investimentos e atualizações: 

. aquisição de computadores para os setores administrativos e acadêmicos; 

. aquisição de software de controle de patrimônio; e 

. aquisição de simuladores para o curso de administração de empresas. 

Sobre a questão da utilização dos sistemas de informação, apurou-se a fácil 

utilização, tendo os entrevistados ressaltado que a instituição disponibiliza uma 

equipe para dar esse suporte  necessário, tirando dúvidas e dando treinamentos. 

Porém, também foi relatado que muitos usuários possuem dificuldade pelo pouco 

contato com os sistemas, situação que traz grandes problemas quanto à sua 

utilização, pois os usuários não conhecem as ferramentas que eles disponibilizam. 

No que tange aos benefícios que a TI proporciona à FEBAC, um dos itens 

abordados foi a disponibilização do acesso à toda a comunidade acadêmica de suas 

informações por meio dos sistemas online dos alunos, coordenadores, professores, 

da biblioteca, do protocolo e da rematrícula online, oferecendo um bom desempenho 

e aumentando a produtividade dos serviços internos da IES, além de oferecer maior 

comodidade à comunidade acadêmica e à sociedade em geral. 

Diante da pergunta se a tecnologia da informação funcionava como um elo 

entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão, os respondentes compartilham da 

ideia de que a TI representa atualmente uma ferramenta fundamental para que esse 
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elo aconteça. Um dos gestores assinalou que a boa utilização desses recursos é 

fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, na transmissão do conteúdo, 

para as práticas de extensão, e que é praticamente indissociável da pesquisa, pois 

tal ferramenta oferece a possibilidade de acessar periódicos indexados de 

qualidade, podendo ocorrer a atualização de conhecimento em menor tempo, devido 

à qualidade do acervo e das bases de dados livres. 

Na categoria capacitação, os gestores corporativos reafirmaram que esta é 

fundamental para a utilização dos recursos tecnológicos, apesar de a IES ainda não 

disponibilizar um programa de capacitação e treinamento com cronograma 

específico.  Atualmente, a FEBAC disponibiliza um treinamento para os usuários no 

momento da implantação de novos sistemas de informação e suporte técnico.  

Quanto à reação negativa à implantação dos novos sistemas por parte de 

gestores e funcionários, ambos os gestores responderam que não há nenhuma 

reação controversa e que existe, em verdade, uma fase de adaptação à novas 

ferramentas e funcionalidades do sistemas no período de implantação. Foi 

ressaltado que sempre que há estas mudanças de sistemas são feitas reuniões para 

se mostrarem os benefícios de tal mudança. 

Sobre o quesito inserção tecnológica, os gestores se consideram inseridos 

tecnologicamente, mas relataram que para isso buscam sempre estar informados a 

respeito de novas tecnologias, procurando ficar inteirados sobre sua utilização e 

aplicação na rotina de trabalho, para promover maior produtividade aos processos e 

às decisões. 

Quando questionados sobre o alinhamento da TI com o planejamento 

estratégico da IES em questão, os gestores consideraram que é objetivo da 

mantenedora e da direção geral fazer com que a TI esteja alinhada ao planejamento 

estratégico da IES pois tais ferramentas darão subsídios para que metas venham a 

ser alcançadas. Para que isso aconteça, algumas ações foram tomadas, como a 

inserção dentro do plano de desenvolvimento institucional da criação de um plano de 

aquisição, manutenção e atualização tecnológica da FEBAC. 
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4.7.4 A FEBAC na Visão dos Coordenadores de Curso  

 

Os coordenadores dos cursos de Administração, Enfermagem, Farmácia e 

Nutrição, quando perguntados sobre a infraestrutura disponibilizada, responderam 

que esta atende de maneira satisfatória, porém fizeram algumas ressalvas, como a 

necessidade de aquisição de novos computadores com maior velocidade de 

processamento e capacidade de armazenamento de informações para as 

coordenações de curso. 

Quanto ao uso da internet para fins de pesquisa, os coordenadores 

enfatizam que a IES pesquisada está preocupada em expandir este recurso por todo 

o campus, para permitir o acesso por parte de toda comunidade acadêmica, mas 

também relataram que não há diretrizes nem planos de capacitação que definam a 

utilização da internet para fins de pesquisa. Reforçaram que os SI disponibilizados 

pela instituição atendem, na maioria das vezes, de maneira satisfatória, porém 

ressaltaram a necessidade de implementar relatórios gráficos que meçam o 

desempenho da turma, da disciplina e do professor, dando, assim, base para a 

melhor gestão do curso e, consequentemente, a tomada de decisão acertada. 

Os coordenadores de curso da FEBAC, quando perguntados sobre os 

investimentos em TI, afirmam em suas respostas que a IES investe na aquisição de 

novas tecnologias, mas dentro do limite dos recursos financeiros disponíveis. O fato 

de a instituição investir em um profissional da área de TI para pensar em melhorias, 

para eles é um sinal positivo, demonstrado pela instituição em prover melhorias 

nesse setor. Citaram a inovação que ocorreu no lançamento de faltas e conteúdos 

do professor em sala de aula mediante o uso da rede sem fio e do sistema de apoio 

ao professor. 

Quando perguntados sobre a fácil utilização dos sistemas pelos docentes os 

coordenadores foram unânimes em afirmar que os docentes têm grande facilidade 

na utilização do sistema, pela interface amigável que ele disponibiliza, agilizando 

também o trabalho da Coordenação, que apenas faz o controle mensal dos registros 

de conteúdos, faltas e notas pelo professor, dando maior agilidade no fechamento 

dos diários e do semestre com as atas finais. 

Quanto aos benefícios da TI, os entrevistados citaram que tais serviços 

disponibilizados pela TI geram maior agilidade e eficiência nas atividades 

acadêmicas e naquelas de natureza administrativa. Dentre eles, existem os sistemas 
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disponibilizados à comunidade acadêmica, o acesso à rede mundial de 

computadores, que permite a pesquisa a periódicos e às bases de dados nacionais 

e internacionais, e os instrumentos de controle e gestão utilizados na organização 

pesquisada. 

Os entrevistados, quando instados sobre a utilização da TI como elo na 

pesquisa, ensino e extensão, declararam que não existe uma estratégia definida 

para esta categoria, mas que a FEBAC investe em comunicação, no intuito de 

incentivar os alunos e docentes a realizarem a  pesquisa científica com a utilização 

da internet. Ainda por parte da Coordenação, cabe o papel de reforçar uma 

preocupação quanto ao uso da internet, a partir de um projeto de conscientização e 

incentivo ao acesso às fontes de pesquisa disponíveis, e mostrando para eles a 

importância da utilização de maneira coerente e produtiva da ferramenta, a fim de 

evitar cópias na construção de trabalho e da monografia. 

Para os coordenadores de curso da FEBAC, na instituição pesquisada não há 

um programa de capacitação formalizado. O que ocorre atualmente é o suporte da 

área de TI na ocasião da implantação dos novos sistemas ou quando nova 

funcionalidade está disponível. Ainda sobre a capacitação, os entrevistados 

relataram que o aproveitamento por completo de determinada ferramenta nem 

sempre ocorre, por falta de capacitação, que, segundo eles, deve ser um programa 

que agregue mais conhecimento, podendo ser pensado como um curso de extensão 

que traga um aprendizado mais consistente e, consequentemente, o uso do sistema 

de maneira mais ágil e produtiva. 

Por fim, os coordenadores foram perguntados sobre a resistência quanto à 

implantação de novos sistemas e ferramentas. Eles deixaram claro que há, sim, 

essa resistência, não de maneira unânime, mas em pequenas partes. Assim como 

ocorre em toda e qualquer organização, declararam, a mudança nem sempre agrada 

a todos. Relataram que a área de TI procurar sempre conscientizar os envolvidos 

antes da implantação, visando tirar quaisquer preconceitos relacionados às novas 

ferramentas de TI. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção, formulam-se as consideraçòes finais do trabalho de pesquisa, 

as limitações identificadas, suas contribuições para o meio acadêmico e profissional  

e as recomendações em relação às categorias de análise abordadas. 

Este trabalho de pesquisa teve por objetivo principal avaliar o uso da TI na 

gestão estratégica de uma Instituição de Ensino Superior do estado do Maranhão, 

por meio de um estudo de caso. 

A pesquisa de campo na IES em questão evidenciou vários aspectos 

relacionados ao problema proposto, oferecendo, assim, a possibilidade de 

apresentar algumas considerações. 

No início, a TI tinha por objetivo principal promover o processamento dos 

dados nas grandes empresas. Com o avanço da globalização e sua inserção no 

cotidiano das pessoas de forma rápida, as empresas começaram a sentir 

necessidade de realizar a troca de informações de forma mais ágil com seus 

clientes, propiciando ao cliente maior comodidade, por meio de serviços 

disponibilizados com auxílio da TI. 

Outro ponto a ser observado é que a TI é uma ferramenta que tem apoiado as 

empresas em sua busca de atingir  suas metas e objetivos, pois tem se tornado 

base fundamental para avaliar custos e investimentos, além  de ser de grande valia 

no momento da tomada de decisão. 

Assim como as demais organizações, as Instituições de Ensino Superior 

privadas necessitam usar a TI a seu favor, até porque o mercado tem se tornado 

competitivo, com crescente demanda do alunado que busca uma IES privada, bem 

como têm aumentado as exigências legais do Ministério da Educação, o que faz 

com que essas instituições invistam e incentivem seus docentes e discentes na 

utilização de novas tecnologias para apoiar o tripé da educação superior: ensino-

pesquisa-extensão. 

Foi observado no transcorrer da pesquisa que a grande maioria dos 

segmentos foi solícita nas entrevistas, procurando responder a todos os 

questionamentos com a maior  clareza possível. Constatou-se também o apoio da 

mantenedora e da direção da IES à realização deste estudo, as quais aguardam a 

publicação de seus resultados para tomarem as decisões cabíveis. Durante a 

aplicação dos questionários, foi de interesse do pesquisador permanecer na IES 
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para colher in loco as respostas das entrevistas, no sentido de evitar problemas 

como a devolução dos questionários sem resposta ou, mesmo, não respondidos. 

Como havia diversidade na formação dos entrevistados a interpretação poderia 

acontecer de maneira distorcida. Assim, a permanência no campo de pesquisa foi de 

fundamental importância para esclarecer e interpretar algumas questões para os 

entrevistados, proporcionando maior fidedignidade às respostas. 

Na categoria de análise que tratava da infraestrutura - ou seja, como a IES 

disponibiliza os recursos tecnológicos -, os entrevistados concordam que a FEBAC 

oferece uma estrutura que atende à atual demanda, ressaltando que é necessário 

realizar investimentos em melhoria da rede de computadores, oferecer mais 

laboratórios de informática e substituir os computadores antigos dos setores 

administrativo e acadêmico, de forma a proporcionar aos alunos maior interesse e 

incentivo no uso das tecnologias para a realização de trabalhos acadêmicos e de 

pesquisa. 

Para os segmentos entrevistados, os sistemas de informação também 

colaboram para que a IES possa tornar suas atividades mais produtivas e 

dinâmicas, aspecto abordado pelos entrevistados da pesquisa quantitativa. Já para 

os entrevistados que atuam como gestores, observou-se que eles compartilham o 

mesmo posicionamento dos entrevistados antes relatados, mas cobram melhores 

relatórios e a inserção de algumas ferramentas no sistema, para que possam ter 

melhor suporte em suas tomadas de decisão, agilizando os planos de ação que 

ocorrem semestre a semestre. 

Quando questionados sobre os investimentos em TI feitos pela FEBAC, os 

respondentes foram unânimes em afirmar que a IES investe em tecnologia dentro de 

suas possibilidades econômico-financeiras, tanto que, para regular estes 

investimentos ano a ano, o gestor de TI desenvolveu uma política de aquisição, 

atualização e manutenção de hardware e software voltada para reavaliar 

constantemente as necessidades de investimento em novas tecnologias na 

instituição pesquisada. 

Na dimensão relacionada à capacitação em TI disponibilizada FEBAC, a 

grande maioria dos respondentes afirmou que a instituição desenvolve capacitações 

e treinamentos, porém foi enfática em apontar que não existe um programa 

específico de capacitação e que isso só ocorre de maneira esporádica ou quando da 

implantação de um novo sistema ou ferramenta. Os entrevistados ressaltaram a 
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importância de se ter um programa de capacitação no formato de curso de extensão 

- ou seja, formação continuada para professores e funcionários administrativos, pois 

pesquisas acusaram as maiores deficiências. 

Outras duas categorias pesquisadas foram os benefícios proporcionados pela 

TI na execução das tarefas na FEBAC e a utilização da Internet. Apesar de o termo 

Internet estar bastante popularizado na sociedade atual, com as inúmeras 

possibilidade de conexão, a Internet possibilita a quem a utiliza inúmeras 

possibilidades de interação, desde a simples busca de alguma informação até o 

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Quando indagados sobre o uso da 

internet, os respondentes foram enfáticos em mostrar que ela produz inúmeros 

benefícios à realização de suas atividades diárias, colocando em destaque a 

utilização do correio eletrônico, que agiliza a comunicação e a transferência de 

informação entre os diversos setores da organização. Porém, verificou-se na 

pesquisa a necessidade de implantar políticas e ações para a disseminação do uso 

da Internet  para fins de pesquisa, atentando que a condução dessa tecnologia de 

comunicação deve ser prioridade dos atores que estão à frente desse processo, que 

são os gestores, coordenadores e professores. Eles devem ser responsáveis 

também pela conscientização quanto ao uso correto, eliminando as barreiras e os 

entraves que existem para que a comunidade acadêmica tenha acesso às novas 

tecnologias, e despertando a alta gestão da  FEBAC para a necessidade de 

promover constantes inovações tecnológicas. 

Diante da avaliação da relação do alinhamento da TI com o planejamento 

estratégico, que faz parte dos objetivos desta dissertação, notou-se pelas entrevistas 

o pouco conhecimento a este respeito. Observou-se que há apenas ações isoladas, 

porém de maneira não ordenada. Uma pesquisa realizada nos documentos da 

instituição como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que é o 

planejamento estratégico desenvolvido pela FEBAC para um período de quatro 

anos, não revelou nenhuma política definida para que ocorra esse alinhamento da TI 

com o plano desenvolvido. A fala de alguns entrevistados mostrou que a IES tem 

interesse em fomentar e inserir as melhores contribuições da TI para a sua área de 

Negócios, visando alcançar uma gestão mais produtiva, assim como  na área 

Acadêmica, para alavancar o tripé ensino-pesquisa-extensão. 

A pesquisa desenvolvida trouxe a possibilidade de conhecer mais a fundo a 

realidade da FEBAC. Na medida em as categorias analisadas estavam embasadas 
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na literatura, pôde ser observado a efetividade da aplicação da TI na instituição 

pesquisada. Para que ocorram as mudanças, faz-se necessário fazer a transposição 

de barreiras e limites para a efetiva  implantação da TI, visando obter resultados e 

ganhos satisfatórios. Sugere-se que IES pesquisada analise as conclusões deste 

trabalho para sua tomada de decisão quanto à gestão da TI na FEBAC. 

 

A titulo de contribuições sugere-se a IES pesquisada algumas 

mudanças que visam trazer soluções a alguns problemas encontrados no 

decorrer da pesquisa, desta forma observou-se a necessidade do 

entendimento e da implantação de um planejamento estratégico onde a TI 

esteja inserida visando o alinhamento com a mesma, assim também há a 

necessidade de um planejamento com um cronograma de aquisição e 

implantação de novas tecnologias para que ocorra o alinhamento pretendido, 

desenvolver um programa de capacitação em TI para toda comunidade 

acadêmica para a redução de erros e retrabalhos advindos da não preparo 

para o uso dos recursos de TI, por conseguinte cabe-se também a 

Implantação de politicas e ações para disseminação do uso da Internet, 

partindo de gestores, coordenadores e professores fortalecendo assim o tripé 

ensino, pesquisa e extensão, quanto aos Sistemas de Informação é 

necessário melhorar relatórios e inserir novas ferramentas para dar melhor 

suporte a tomada de decisão e para auxílio na construção do PE e PDI Ao 

final do trabalho podemos observar a  necessidade de continuidade dos 

estudos relacionados ao tema em questão gerando continuidade tendo em 

vista gerar novas discussões quanto ao tema desta pesquisa, buscando 

analisar pontos e situações particulares que cada organização possui em 

relação ao tema proposto, para que possam gerar novos posicionamentos 

quanto à implantação da gestão da TI nas Instituições de Ensino Superior.  
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APÊNDICE A 

 

Entrevista com o diretor geral 

 

1) Desde o planejamento para constituição da instituição, estava previsto 

investimento em tecnologia da informação? 

2) A direção da instituição acredita que a Tecnologia da Informação proporciona 

informações no apoio à tomada de decisão? 

3) Qual sua avaliação com relação aos Sistemas de Informação (SI) implantados na 

IES? 

4) Você considera importante a instituição manter um programa de capacitação e de 

atualização tecnológica dos profissionais? 

5) Qual a disponibilidade de investimento em Tecnologia da Informação? 

6) Os dirigentes da IES participam das definições referentes ao uso da TI? 

7) O Gestor de TI tem autonomia nas definições de novas políticas de informática a 

serem implementas na instituição? 

8) O Planejamento Estratégico e a Tecnologia da Informação acontecem de forma 

integrada na IES? 

9) A IES por ser uma instituição nova, e consequentemente com estruturas menos 

enrijecidas, apresenta um diferencial que a distingue de outras IES no mercado? 

10) Quais benefícios são considerados relevantes no uso da TI no que se refere à 

gestão acadêmica e administrativa da instituição? 

11) Você considera a Internet uma fonte importante de pesquisa para a instituição? 

12) Gostaria de contribuir com alguma sugestão com relação ao uso da TI na IES? 
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APÊNDICE B 

 

Entrevista com o gestor de ti 

 

1) Qual o papel do Gestor de TI na IES? 

2) Descreva a infraestrutura tecnológica adotada pela instituição, incluindo os 

laboratórios de informática destinados para fins acadêmicos. 

3) A Tecnologia da Informação está alinhada com o Planejamento Estratégico da 

instituição? 

4) Como são definidos os critérios de seleção para desenvolvimento e/ou aquisição 

dos sistemas de informação? 

5) O gestor de TI é também responsável por gerenciar a utilização dos recursos na 

área acadêmica? 

6) Existe um programa de capacitação para os profissionais de TI? 

7) A Internet é disseminada para fins de pesquisa na IES? 

8) Na sua opinião, quais são os principais benefícios que a Tecnologia da 

Informação proporciona à instituição? 

9) Quais as dificuldades encontradas na implementação de novas tecnologias? 

10) Quais as perspectivas futuras com relação a TI na instituição? Existe uma 

disponibilidade da alta administração de investimento contínuo? 
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APÊNDICE C 

 

Entrevista com os gestores corporativos 

 

1) A infraestrutura tecnológica disponibilizada atende a demanda aos gestores na 

IES? 

2) O uso da Internet é incentivado na instituição para fins de pesquisa? 

3) Os Sistemas de Informações estão adequados às necessidades dos gestores? 

4) Na sua percepção, existe investimento e atualização tecnológica na instituição 

que visa facilitar as atividades dos profissionais? 

5) Os Sistemas de Informação disponibilizados pela instituição na área acadêmica e 

administrativa são de fácil utilização? 

6) Os serviços disponibilizados via Internet promovem benefícios no desempenho 

das atividades acadêmicas? 

7) A Tecnologia da Informação funciona como elo entre as atividades de pesquisa, 

ensino e extensão? 

8) A capacitação técnica é fator de fundamental importância no uso dos recursos 

tecnológicos. A instituição dispõe de um programa de capacitação para os gestores? 

9) Existe por parte dos gestores e funcionários, reação negativa na implantação de 

novos Sistemas de Informação? 

10) Você se considera inserido no contexto tecnológico da atualidade? 

11) A Tecnologia da informação está alinhada com o Planejamento Estratégico da 

IES? 
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APÊNDICE D 

 

Entrevista com os coordenadores de cursos 

 

1) A infraestrutura tecnológica disponibilizada atende a demanda dos coordenadores 

na IES? 

2) O uso da Internet é incentivado na instituição para fins de pesquisa? 

3) Os Sistemas de Informações estão adequados às necessidades dos 

coordenadores? 

4) Na sua percepção, existe investimento e atualização tecnológica na instituição 

que visa facilitar as atividades dos docentes? 

5) Os Sistemas de Informação disponibilizados pela instituição na área acadêmica 

são de fácil utilização por parte dos docentes? 

6) Os serviços disponibilizados via Internet promovem benefícios no desempenho 

das atividades acadêmicas? 

7) A Tecnologia da Informação funciona como elo entre as atividades de pesquisa, 

ensino e extensão? 

8) A capacitação técnica é fator de fundamental importância no uso dos recursos 

tecnológicos. A instituição dispõe de um programa de capacitação para os 

docentes? 

9) Existe por parte dos docentes, reação negativa na implantação de novos 

Sistemas de Informação? 
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APÊNDICE E 

 

Questionário aplicado aos docentes 

 

1) A infraestrutura tecnológica disponibilizada atende a demanda dos docentes na 

IES. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

2) Os laboratórios de informática estão preparados com relação à demanda dos 

cursos oferecidos pela instituição. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

3) O uso da Internet é incentivado na instituição para fins de pesquisa. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

4) Os Sistemas de Informações estão adequados às necessidades dos docentes. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

5) Os laboratórios de informática estão equipados com softwares que apoiam os 

docentes nas disciplinas ministradas. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

6) Na sua percepção, existe investimento e atualização tecnológica na instituição 

que visa facilitar as atividades dos docentes. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

7) Os Sistemas de Informação disponibilizados pela instituição na área acadêmica 

são de fácil utilização por parte dos docentes. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

8) Os serviços disponibilizados via Internet (portal do professor) promovem 

benefícios no desempenho das atividades acadêmicas dos docentes. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 
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9) A Tecnologia da Informação funciona como elo entre as atividades de pesquisa, 

ensino e extensão. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

10) A capacitação técnica é fator de fundamental importância no uso dos recursos 

tecnológicos. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 
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APÊNDICE F 

 

Questionário aplicado aos discentes 

 

1) Os computadores, os programas e os serviços disponibilizados atendem as 

necessidades dos alunos. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

2) Os laboratórios estão equipados com os programas que auxiliam os alunos nas 

suas atividades. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

3) A Internet é importante para pesquisas na elaboração dos trabalhos dos alunos. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

4) Você considera os Laboratórios de Informática um espaço onde o aluno pode 

desenvolver atividades de pesquisa. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

5) O portal do estudante é fácil de ser utilizado pelos alunos. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

6) Você considera que a IES investe em informática. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

7) Os serviços disponibilizados via Internet, ou seja, o portal do estudante, ajudam 

os alunos durante o semestre a obter informações sobre sua frequência, notas, 

eventos, etc. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

8) Você se considera capacitado para utilizar os recursos de informática. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

9) O sistema de biblioteca da IES é de fácil utilização pelos alunos. 
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Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 
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APÊNDICE G 

 

Questionário aplicado aos funcionários administrativos 

 

1) Você se considera capacitado para utilizar os recursos tecnológicos 

disponibilizados pela IES. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

2) A Internet é um recurso que proporciona benefícios nas atividades diárias por 

proporcionar acesso a informações e correio eletrônico. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

3) Os Sistemas de Informações disponibilizados agilizam as suas atividades 

cotidianas. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

4) Você considera que a infraestrutura tecnológica disponibilizada pela IES atende 

as suas necessidades: 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

5) Considera que existe um planejamento de custos em Tecnologia da Informação 

(recursos humanos, capacitação, infraestrutura) na IES. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

6) A IES disponibiliza um programa de capacitação quando da implantação de novas 

tecnologias. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 

7) O correio eletrônico proporciona agilidade entre os funcionários da área 

administrativa da instituição. 

Concordo plenamente ( ) Concordo parcialmente ( ) Indeciso ( ) Discordo ( ) Discordo 

plenamente 
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