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INFORMAÇÃO

� Atualmente a atividade produtiva diminui cada vez mais o 

tempo, o espaço e a energia  gastos (ou seja, o custo), 

enquanto  incorpora mais informação nos produtos, 

processos e ferramentas. 

� As Organizações precisam de diferenciais para 

conquistar o consumidor, já que a concorrência 

aumentou devido à facilidade de produção em larga 

escala e à globalização.
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INFORMAÇÃO

� Para conseguir o diferencial necessário a informação

passa a ser a base para as transformações operacionais e 

gerenciais exigidas pelo mercado atual (produtos e 

serviços de qualidade e preço baixo).

� O propósito básico da informação, dentro do contexto 

organizacional é o de habilitar a empresa a alcançar seus 

objetivos através do uso eficiente dos recursos 

disponíveis (pessoas, materiais, tecnologia, dinheiro, 

além da própria informação).
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INFORMAÇÃO

� A informação é um patrimônio, é algo de valor. 

� Não se trata de um monte de bytes aglomerados, mas sim 
de um conjunto de dados classificados e organizados de 
forma que um usuário ou uma empresa possa tirar 
proveito. 

� A informação é, inclusive, um fator que pode determinar a 
sobrevivência ou a descontinuidade das atividades de 
uma empresa. E isso não é difícil de ser entendido. Basta 
imaginar o que aconteceria se uma instituição financeira 
perdesse todas as informações relativas aos seus 
clientes... 

Em 2001, departamentos de TI dos EUA
tiveram a necessidade gastar em torno de

$15 bilhões em gestão da informação, ou sua
produtividade cairia para menos de 20%
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ABRANGÊNCIA

� Entre 2000 e 2003 criamos mais informações do que 

havíamos criado em toda a história da humanidade até

2000.

� Consequências:

– O processo de gestão da informação, em uma 

organização, deve passar por melhorias contínuas e 

aperfeiçoamentos

– Por isso, afirmamos que existe uma demanda crescente 

por conhecimentos atualizados em TI e seus impactos no 

ambiente de negócios, em seus diversos aspectos 

internos e externos à organização.
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TI: Evolução

Década Software / Hardware
70  - Processamento de dados Mainframes

80 - Controle de estoque PCs, Informática

- Banco de dados

- Planejamento da produção

- Automatização de tarefas

90 - Explosão da internet Estações de trabalho

- Sistemas integrados Servidores - Redes

00 - Tecnologias da Informação         Estações de trabalho

- Comércio Eletrônico Servidores – Redes
PCs multi-core
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ABRANGÊNCIA / COMPETÊNCIAS

� Competências organizacionais
– assuntos econômico-financeiros; 

– funções de administração (planejamento, direção, coordenação e 
controle); 

– legislação; 

– negócios internacionais;

� Competências sociais
– cultura brasileira; 

– cultura de outros países;

– processos de alianças e parcerias; 

– comportamento humano e

� Competências técnicas
–– Tecnologias da InformaTecnologias da Informaççãoão (manipulação da informação através de 

recursos computacionais) ●
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

� O profissional de administração - personagem importante 
no cenário das organizações - cada vez mais se vê 
rodeado pela incerteza resultante da velocidade das 
informações que, de uma forma ou outra, interferem em 
suas variáveis de análise. 

� Atualmente, os Sistemas de Gestão Empresarial que 
fazem uso intensivo das Tecnologias da Informação (TI)
podem minimizar essa incerteza.

� Para o Administrador as Tecnologias da Informação
podem ser definidas como:

– “um conjunto de todas as atividades e soluções providas 
por recursos de computação”●
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

� Embora reconhecida a necessidade do domínio das TI

pelo Administrador, ainda não existem modelos 

específicos e bem delineados para avaliar a gama de 

habilidades e conceitos que poderiam compor o espectro 

mínimo de conhecimentos necessários.

� Já existem, entretanto, alguns estudos objetivando 

identificar o perfil do administrador, em face da evolução 

das TI.
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HABILIDADES

� Genericamente, pode-se afirmar que o Administrador 

deve:

– ter conhecimento de forma ampla o suficiente para 

aplicá-las produtivamente no trabalho e no dia-a-dia; 

– reconhecer quando as TI o ajudam ou o impedem de 

atingir um objetivo e

– adaptar-se continuamente às mudanças e avanços na 

área●
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Principais recursos computacionais utilizados

� Hardware

– Servidores

– Estações de trabalho

� Redes

� Software

– Editores de texto;

– Planilhas eletrônicas;

– Programas gráficos;

– Modelos matemáticos;

– Pesquisa Operacional;

– Simulação;

– Sistemas gerenciadores de banco de dados;

– Sistemas de suporte a executivos ●


