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RESUMO: 

Introdução: O componente, Tecnologia da Informação, tem sido considerado como um dos elementos 

mais importantes no ambiente organizacional, auxiliando para a conquista dos objetivos almejados pela 

organização. Nesse estudo viu-se como trabalha um sistema de Tecnologia da Informação analisando 

todas as áreas em que atua. Objetivo: Este artigo tem por objetivos, levantar dados sobre as possíveis 

Tecnologias de Informação utilizadas nas organizações, seus benefícios oferecidos por essa tecnologia e 

explorar o nível de desempenho das empresas que fazem uso da TI. Metodologia: O método em uso na 

pesquisa é de caráter bibliográfico a partir de publicação em livros, artigos, periódicos, entre outros. Foi 

desenvolvido um estudo apanhando todas as informações possíveis sobre o tema abordado, dentro das 

palavras chaves como suas influências nas empresas, o que ela acarreta de benefícios para com a 

organização. Resultados: Os resultados obtidos indicam que um sistema de tecnologia da informação se 

tornou uma atual e indispensável ferramenta que proporciona grande auxílio na gestão de uma empresa. 

Considerações Finais: Conclui-se que, para um melhor desempenho da empresa e se destacar 

competitivamente é preciso que faça periodicamente atualização desenvolvendo o sistema em uso, 

buscando inovações em ferramentas desse processo, como: banco de dados com maneiras simplificadas e 

ágeis por fluxo de informações, proporcionando maior segurança e rapidez nos processos de tomadas de 

decisão mais assertivos, e em virtude disso, um atendimento satisfatório ao cliente, o fidelizando, além de 

propiciar à redução de custos, economia de tempo, melhor aproveitamento por parte operacional dos 

colaboradores, viabilizando a solidez da imagem da organização. 
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