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RESUMO: 

Introdução: A Tecnologia da Informação tem sido considerada como um dos componentes mais 

importantes do ambiente empresarial atualmente. Com base em um mercado competitivo, que 

exige agilidade e eficiência durante os processos, a tecnologia da informação é considerada um 

importante componente para a concretização dos objetivos almejados pela empresa, porém por si 

só, ela não é capaz de trazer ganhos para o negócio. Para que ela proporcione resultados efetivos, 

é preciso que esteja sendo administrada de forma correta, havendo a preocupação de relacionar o 

uso da TI com objetivos do negócio. Objetivos: Identificar e analisar a relação que existe entre o 

uso de Tecnologia da Informação e o desempenho empresarial, investigando as possíveis 

Tecnologias da Informação utilizadas em uma organização e os benefícios oferecidos por tais 

tecnologias. Metodologia: O método utilizado na pesquisa é de caráter descritivo, executado sob 

a estratégia de estudo de caso, com base em uma análise aprofundada dos processos internos da 

empresa, a ser realizado na Tecnovip Informática de Monte Carmelo Ltda. Para a realização da 

pesquisa participaram dez funcionários, dentre eles, um dos proprietários da empresa, sendo que 

não houve seleção prévia dos funcionários que responderam ao questionário. Resultados: Pode-

se observar que a necessidade do uso da Tecnologia da Informação dentro do cenário 

organizacional se tornou fundamental para que a empresa pudesse exercer suas funções com 

melhor qualidade e satisfação, tanto para seus funcionários, quanto para os gestores, obtendo 

assim melhores resultados finais. Os benefícios oferecidos às organizações devido ao uso da TI 

incluem a redução de custos no processo de integração interna dos processos e áreas, o aumento 

da produtividade, a melhoria da qualidade, resultantes da utilização de tecnologia nos próprios 

produtos e serviços oferecidos ou mesmo nos processos para garantir a sua efetividade, o 
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aumento da flexibilidade durante o desenvolver do processo interno obtido pela base tecnológica 

utilizada que permite o crescimento do volume de negócios de forma rápida e a inovação 

conseguida com novas práticas e processos possíveis por meio da utilização intensa de TI. Tais 

ganhos podem ser definidos principalmente como custo, produtividade, flexibilidade, qualidade e 

inovação, e esses benefícios podem ser entendidos como a oferta que a tecnologia traz para as 

organizações. Porém, tão importante quando a oferta é o seu aproveitamento no desempenho 

empresarial. Considerações finais: A Tecnologia da Informação é uma das mais importantes 

ferramentas de gestão e que contribui para o melhor desempenho empresarial de uma 

organização, tendo um enorme significado e importância para o desenvolvimento das tarefas. 

Propõe-se para a empresa em que foi realizado o estudo atualizar o sistema de Tecnologia da 

Informação utilizado e buscar inovar as ferramentas desse sistema, como por exemplo, o banco 

de dados, as formas de busca por informações dentro do sistema, fazendo mudanças para que 

torne a busca mais fácil para quem o utiliza, propiciando sempre um melhor desempenho de seus 

funcionários, redução de custos e economia de tempo, melhor desenvolvimento do serviço 

interno e melhor atendimento ao cliente perante o sistema que os auxiliam. 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação. Benefícios. Desempenho Empresarial. 

 

 


