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Após uma longa fase enigmática, a informática dos mainframes cedeu espaço ao 

computadores pessoais, e observamos uma mudança radical na integração desse setor com as 

outras áreas das organizações. Além da mudança no perfil dos profissionais, o desenvolvimento de 

sistemas in-house passou a ser rapidamente substituído pela compra de pacotes prontos 

oferecidos pelo mercado. 

É claro que ganha-se tempo quando um produto já está “pronto” para ser instalado, e 

também não é necessário mais um envolvimento com a rotulada “área de informática”. Mas 

precisamos estar atentos a vários pontos envolvidos na compra desses pacotes. A seguir, 

buscamos identificar alguns desses pontos: custo muito elevado, geralmente ultrapassando o valor 

orçado; a manutenção corretiva no horário de trabalho, sem critério padronizado, que, além de 

depreciar os equipamentos, impacta negativamente o tempo de trabalho dos profissionais; a  falta 

de segurança no acesso às funções dos sistemas, e também de uma opção estruturada de 

rastreamento para auditoria; a falta de uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, gerando 

uma miscelânea de formas de acesso e pesquisa, dificultando tanto a manutenção futura quanto a 

aprendizagem dos usuários; a falta de uma estruturação dos fluxos de informação, que gera 

retrabalho e duplicidade (ou até mesmo ausência) de informações; a  falta de um gerenciamento 

efetivo das demandas e de uma escala de prioridades para atendimento. 

A maioria desses problemas pode ser inserida em um paradigma orientado para Sistemas 

de Informática, no qual nem todo o processo de geração das informações é automatizado. Dessa 

forma, fica difícil até mesmo mensurar o custo real da área de Tecnologia da Informação, caso os 

problemas acima sejam considerados. 

Vinculada às Diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico, uma Política de 

Tecnologia da Informação pode contribuir imensamente no controle dos custos citados 

anteriormente, ao definir diretrizes para a compra de equipamentos e softwares, contratos com 

terceiros, padronização, segurança e capacitação, entre outros. 
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Principalmente pela aderência em relação ao Planejamento Estratégico, essa Política pode 

auxiliar na constituição e manutenção de um novo paradigma: a adequação da Tecnologia da 

Informação às necessidades da organização. Por exemplo, podemos citar alguns sistemas 

integrados de informática que contribuem para a otimização de processos internos, o que reduz 

custos e afeta diretamente a composição do preço final dos produtos e serviços da empresa, 

diferencial importante em um ambiente competitivo. Mas essa redução de custos é possível para 

qualquer empresa que possua o pacote. Novamente, a forma de exploração das informações 

desses pacotes, e não somente os sistemas de informática, pode ser o diferencial competitivo. 

Dessa forma, a informática (Tecnologia da Informação) é uma ferramenta de suporte aos 

sistemas de informação, permitindo a otimização de certos processos pertinentes a esses 

sistemas. Um dos grandes diferenciais competitivos desses sistemas consiste no desenvolvimento 

de uma base de informações integradas e na exploração criativa e única de cada empresa sobre 

essa base. A informação, sob essa ótica, pode ser considerada um recursos crítico para o sucesso, 

e sua estruturação é o grande desafio para que as empresas possam sobreviver no ambiente 

globalizado. 

Como exemplo, podemos citar o Datawarehouse e o Datamining, tecnologias aprimoradas 

para o tratamento de um grande volume de informações (Terabytes). Elas dependem não somente 

das informações armazenadas, mas também da confiabilidade dos processos que geraram essas 

informações e da capacidade de análise da informação, que envolve, entre outros, o conhecimento 

sistêmico do negócio da empresa. Nesse contexto, os sistemas de informação ampliam a 

dimensão técnica dos sistemas de informática ao agregarem o componente humano e as 

informações tácitas envolvidas no processo, interligando elementos do Planejamento Estratégico e 

da Inteligência Competitiva, entre outros. 

Assim, o grande desafio consiste na integração dos sistemas de informática, 

compatibilizando as informações desses sistemas (em conteúdo e semântica) e permitindo sua 

exploração de forma criativa, única para cada empresa. Todo o processo de captação, 

compatibilização e exploração dessas informações, bem como sua análise e disseminação, são 

aspectos fundamentais de sistemas de informação (que utilizam sistemas de informática como 

suporte). 
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