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RESUMO 
 
 
O presente trabalho visa propor o desenho de um Modelo de Sistema de 

Informação Estratégico, para auxiliar os executivos, das pequenas e médias empresas 

do setor têxtil de Blumenau para a tomada de decisão estratégica.  São mostrados os 

principais conceitos, históricos de evolução destes sistemas bem como as funções e 

características dos elementos que os compõem. 

 

 

O estudo visa apresentar um arcabouço para o modelo eficiente da informação, 

que seja útil à alta administração das pequenas e médias empresas do setor têxtil de 

Blumenau para as tomadas de decisões estratégicas.  Propõe-se, ainda, identificar os 

elementos básicos, utilizados nas decisões estratégicas, integrantes do modelo de 

informação.   

 

 

Adicionalmente, é especificado e implementado, no capítulo 5, um protótipo de  

um Modelo de Sistema de Informação Estratégico.  No desenvolvimento deste 

protótipo,  que é apresentado em detalhes, utilizou-se a metodologia Engenharia de 

Informação. 

 

 

O desenho de um Modelo de Sistema de Informação Estratégico que está sendo 

proposto é baseado em exaustiva revisão bibliográfica, acrescido de um estudo de 

campo estatístico descritivo e dedutivo, que aponta os requisitos básicos da proposta 

do desenho. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims at proposing the desing of the Model to an Informational 

Strategic System which intends to help executives in small and medium size textile 

industries in Blumenau make strategic decision.  The study shows the major concepts, 

the historical evolution of these systems and the functions and characteristics of their 

elements in the systems. 

 

 

The study aims at presenting a frame for the eficient information model, useful to 

the higher management of textile small and medium size enterprises in Blumenau so 

that strategic decisions de made.  Furthermore, the study intends to identify the basic 

elements utilized in the strategic decisions as parts of the information model. 

 

 

Additionally, a prototype of an Informational Strategic System is specified and 

implemented.  During the development of the prototype, presented in full details, the 

Informational Engineering Methodology was utilized. 

 

 

The desing for the informational Strategic System proposed is based on 

exhaustive review of literature, plus a deductive-descriptive-statistical field study which 

points out the basic requeriments in the desing proposed. 
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 CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, o setor têxtil tem sofrido, recentemente, fortes pressões de mercado.  

As pressões são especialmente dos países asiáticos, cujas bases tecnológicas e 

estratégicas mercadológicas têm expandido fortemente seus domínios sobre os 

consumidores de têxteis no mundo.  De acordo com RODRIGUES (1996), as 

estratégias de mercado dos países asiáticos têm provocado fortes reações nos 

executivos brasileiros do setor têxtil.  Especialmente, através da busca, junto ao 

governo central, de indulgências fiscais para a exportação e aumento das barreiras 

alfandegárias, teórico aos artigos têxteis importados daqueles países.  Segundo 

estatística divulgada pela Prefeitura Municipal de Blumenau, o Instituto de Pesquisa da 

População Urbana de Blumenau (IPPUB, 1993), as empresa do setor têxtil de 

Blumenau concentram-se em torno de 60%, caracterizando a cidade quase como uma 

mono-economia.  Este percentual é essencialmente perigoso, porque em momentos de 

crise, como o atual, seu impacto caracteriza um risco, ocasionando o fechamento de 

empresas e demissões em massas.   No ano de 1995, por exemplo,  havia em torno de  

40.000 trabalhadores e, no final do ano de 1997, passou para aproximadamente 28.000 

mil trabalhadores (IPPUB, 1996).  Obviamente, isto provoca uma crise econômica na 

região de Blumenau, com um ciclo negativo sobre a qualidade de vida da comunidade 

local e regional.   Segundo o Seminário Sócio Econômico realizado no Vale do Itajaí 

pela FURB (FURB, 1996), os maiores causadores da crise econômica local advém de: 

o setor têxtil possuir um parque tecnológico desatualizado; a abertura comercial do 

Brasil, a partir de 1992, permitir a importação de produtos têxteis estrangeiros a preços 

extremamente reduzidos, abalando as vendas e  a capacidade competitiva das 

empresas locais; e a redução de impostos fiscais em áreas industrializadas do país, 

como por exemplo da COTEMINAS (Cooperativa  Têxtil do Estado de Minas Gerais).  

Os executivos do setor têxtil de Blumenau, encurralados, de um lado, por produtos com 

preço e qualidade competitivos para o mesmo mercado e, de outro, por um aparente 

despreparo para situações de extrema competitividade, começam a definir suas 

estratégias para competir no mesmo nível. 
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Conforme EILON (1989), para o entendimento e despreparo das estratégias 

competitivas, os executivos, freqüentemente de todos os níveis das empresas estão 

sendo tomadores de decisões.  Os executivos enfrentam uma grande quantidade de 

questões de várias complexidades, tendo que tomar decisões sobre grandes pressões, 

algumas vezes com pouco tempo para que seja feita uma análise detalhada das 

alternativas e resultados.  Uma vez entendido esses  despreparos, o executivo, 

provavelmente, vem de encontro aos objetivos e metas impostas pelas organizações. 

Segundo BASU (1986), para se alcançar os objetivos desejados das empresas, 

a habilidade de tomar decisões rápidas e eficazes é de vital importância para ambos, o 

administrador e sua organização.  A meta de qualquer executivo é manter sua empresa 

funcionando com lucratividade.  Automatizar os processos de produção, eliminar o fluxo 

de papéis e ao mesmo tempo garantir a efetividade da comunicação na organização é, 

em princípio, o caminho mais lógico.  A questão é saber, basicamente, qual o caminho 

mais efetivo para garantir a capacidade competitiva da organização, sob o ponto de 

vista estrutural.   Aparentemente, há dois processos lógicos que levam a este objetivo: 

um orienta-se para a automação dos processos produtivos, o outro ocupa-se com as 

atividades administrativas dos sistemas, já que a organização, como um todo, não 

pode prescindir dos processos administrativos.  

Um outro fator importante a levar em conta nas tomadas de decisões é o ciclo 

das atividades, de um modo bastante resumido, as atividades empresarias passam 

pela decisão, execução e controle.  Uma decisão é uma escolha entre alternativas, 

obedecendo a critérios previamente estabelecidos.  Estas alternativas poderão ser os 

programas, os objetivos ou as políticas.  A tomada de decisão também envolve um 

ciclo e é fundamental a existência de informações apropriadas a cada uma das fases 

do ciclo.  Exemplificando, conta WANG (1995), instalou uma placa de Fax / Modem no 

seu computador, para acessar Internet e enviar alguns Fax.  Chamou o técnico para 

instalar uma nova linha telefônica, e ele foi muito prestativo.  Ao examinar o local, o 

técnico  disse, “Acho que o senhor escolheu o lugar errado, aqui não vai ficar bom. Por 

que não o coloca ali? Posso instalar a linha ali com a mesma facilidade”.  Em suma, o 

técnico não lhe disse para quem mandar seus Fax ou o que dizer neles.  Isto cabe ao 

WANG (1995) que decisões tomar e ao técnico cabe dar-lhe  a ferramenta.  

A princípio, parece ser cedo para afirmarmos muito acerca das novas estratégias 

competitivas com base nos Sistemas de Informação para tomada de decisão 
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estratégica, mas parece-nos prudente apontar de imediato que as empresas do setor 

têxtil de Blumenau estão tomando um caminho diferente da utilização dos Sistemas de 

Informação, que merece uma visão estratégia mais profunda e de longo prazo.  De 

acordo com RODRIGUES (1996), sem se preocupar com o histórico da evolução dos 

Sistemas de Informação, pode-se dizer que, a partir de 1985, a informação passou a 

ser utilizada, mais orientadamente, como recurso estratégico.  A partir desta época, os 

Sistemas de Informação começaram a ser vistos como commodity pelo sentido e papel 

a eles atribuídos pelas organizações.  As funções administrativas, mercê de suas 

características próprias, foram sendo tratadas de forma individualizadas, resultando na 

criação de vários sistemas para ajudarem os executivos, nos vários níveis hierárquicos, 

a tomarem decisões, tais como: 

a) SIG - Sistemas de Informações Gerenciais;  

b) EIS - Sistemas de Informações  Executivas; 

c) SSTD - Sistemas de Suporte à Tomadas de Decisões; 

d)  SSTO - Sistemas de Suporte às Transações Operacionais; 

e)  SSTDG - Sistemas de Suporte à Tomada de Decisão por Grupos. 

 

Essencialmente existem dois modelos de Sistema de Informação como recurso 

estratégico: o modelo das Forças Competitivas PORTER(1992) e o da Cadeia de 

Valores.  O modelo das Forças Competitivas utiliza-se para descrever a interação das 

ameaças e oportunidades externas, afetando a estratégia de uma organização.  O 

modelo da Cadeia de Valores concentra-se nas atividades que agregam valor aos 

produtos ou serviços da empresa, esse modelo indica onde o Sistema de Informação 

pode ser melhor aplicado, para se obter uma vantagem competitiva.  Ambos os 

modelos são excelentes ferramentas para a formação de uma estratégia organizacional 

competitiva.  Em geral, os modelos não são utilizados em sua forma pura, mas 

misturados, tendo, como base, uma de suas estratégias competitivas. 

As empresas ao lidarem com os fatores determinantes do modelo podem usar 

quatro estratégias competitivas.  A primeira estratégia refere-se à diferenciação de 

produtos.  A segunda, refere-se à diferenciação de foco (de mercado) para seus 

produtos. A terceira, refere-se ao desenvolvimento de ligações fortes a clientes e 

fornecedores, chamada de custo de mudança.  Por fim, a quarta estratégia refere-se à 

manutenção, no mais baixo nível, dos custos de produção. 



 14 

 

1.1  Objetivos 

Dentro deste cenário,  os  objetivos da proposta em questão são os seguintes: 

Objetivo geral: Desenhar um Modelo de Sistema de Informação Estratégico para 

tomada de decisão nas pequenas e médias empresas do setor têxtil na região de 

Blumenau. 

Objetivos específicos:  

• identificar, nas pequenas e médias empresas do setor têxtil de Blumenau, o 

que elas entendem por Sistemas de Informação e Decisões Estratégicas; 

• identificar quantas destas empresas do setor utilizam-se de Sistemas de 

Informação, como estruturam seus Sistemas de Informação e como se 

organizam em torno destes; e 

• levantar, junto às pequenas e médias empresas do setor têxtil de Blumenau, 

quais as principais informações estratégicas para auxiliar no desenho de um 

Modelo de Sistema de Informação Estratégico;  

 

1.2  Hipótese 

Dentro do que se conhece da realidade administrativa do setor têxtil das 

pequenas e médias empresas na região de Blumenau, poder-se-ia estabelecer a 

seguinte hipótese: Os  Sistemas de Informação parecem não estar sendo 

adequadamente utilizados pelas pequenas e médias empresas do setor têxtil de 

Blumenau, para tomada de decisão estratégica. 

 

1.3  Definição Do Problema. 

Hoje, parece existir um problema de arquitetura de Sistemas de Informação nas 

pequenas e médias empresas do setor têxtil na região de Blumenau.  Em geral os 

sistemas informatizados existentes nestas organizações geram relatórios de 

formatação complicadas, pobres em informações e desestruturados, isto é, faltando 
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sumarizações e inclusive sem a totalizações.  Este problema de dispersão de 

informações, formatos errôneos, inconsistência de informação nos relatórios, 

certamente contribuem para tomada de decisões erradas, ou menos eficazes pelos 

executivos destas organizações. 

A utilização adequada de informações obtidas através de um Sistema de 

Informação facilita ao executivo especialmente a tomada de decisão estratégica para 

sua empresa.  Se os executivos tiverem informações apropriadas, poderão se planejar 

estrategicamente.  Por exemplo, através da administração estratégica da produção, a 

empresa passaria a gerir estrategicamente seu capital, mantendo seus estoques nos 

volumes mínimos pré-determinados pela variação de vendas.  Outras decisões 

estratégicas que os executivos poderiam tomar, se possuíssem informações 

adequadas, referem-se a estratégias mercadológicas competitivas (como diferenciar 

seus produtos, diversificar, criar nichos específicos, etc.), e a estratégias voltadas para 

agregação de valores em sua cadeia de produção (novo desenho de produto, novos 

processos de fabricação, eliminação de procedimentos produtos desnecessários, etc.), 

incluindo-se aí aquisição de novos equipamentos e investimentos em produtos de 

maior rentabilidade.  Além destas, outras estratégias mais operacionais, como, a 

escolha de melhores regiões para vendas; melhores mídias; e melhores canais de 

distribuições, também poderiam ser tomadas. 

A implantação de uma nova tecnologia nas empresas deve ser analisado como 

uma variável importante.  Uma nova tecnologia afeta aspectos estruturais, processuais, 

comportamentais e de desempenho organizacional.  A integração desses elementos é 

essencial para a visão estratégica que leva à tomada de decisão.  Tratá-los de forma 

isolada é inócuo e inefetivo.  Assim, faz-se necessário desenhar um modelo que 

contenha tais elementos e aponte suas relações de peso.  Aqui cabe, portanto, 

perguntar: qual seria o desenho de um Modelo de Sistema de Informação Estratégico 

mais adequado ao nível da complexidade das decisões estratégicas para o perfil das 

empresas em questão?  Mais pragmaticamente, como o desenho de um Modelo de 

Sistema de Informação Estratégico pode ajudar os executivos, das pequenas e médias 

empresas do setor têxtil de Blumenau, a tomarem decisões estratégicas ?. 

Uma vez que este trabalho objetiva o desenho de um Modelo de Sistema de 

Informação Estratégico, serão consideradas unicamente as informações singulares e 

características de um Sistema de Informação Estratégico, isto é, as informações que 
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suportam a tomada de decisão estratégica nas organizações delimitadas previamente 

neste estudo.  Embora seja reconhecido que as empresas sofram o impacto da 

informática, suas dimensões processuais e comportamentais não constituem parte 

integrante deste trabalho. 

 

1.4  Relevância 

O desenvolvimento do desenho de um Modelo de Sistema de Informação 

Estratégico adequado às pequenas e médias empresas do setor têxtil de Blumenau, 

pode ser considerado como  extremamente relevante por várias razões.  Em primeiro 

lugar, estudos desta natureza permitem uma melhor compreensão dos impactos de 

uma economia globalizada sobre pequenas e médias empresas.  Esta compreensão 

leva as empresas a se adequarem aos padrões de qualidade internacional e a 

produzirem, em escala, para obter redução de custos.  Assim, diminuindo custos e 

aumentando a produção, as empresas aumentam paralelamente sua produtividade, 

tornando-se mais competitivas. 

Em segundo lugar, um Sistema de Informação estratégico adequadamente 

desenhado permitirá a utilização otimizada da inteligência de mercado normal das 

pequenas e médias empresas do setor.  Uma inteligência de mercado fornece dados 

sobre o que está acontecendo no mercado.  Esta inteligência é um conjunto de 

procedimentos e fontes usados por executivos das empresas, para obter informações 

diárias sobre o mercado.  Tais informações são acessadas normalmente via jornais, 

revistas, publicações executivas e até por trocando idéias com outros executivos.  Um 

bom Sistema de Informação mercadológica permitirá acessar informações em tempo 

real de mercado, de comportamento de consumidores, de estratégias dos 

competidores, etc. on-line, via Internet, capacitando o empresário a tomar decisões 

estratégicas mais efetivas. 

Em terceiro lugar, um Sistema de Informação estratégico bem desenhado 

permite definir com mais propriedade as estratégias internas de investimentos em 

domínio e atualização tecnológica.  Se as pequenas e médias organizações têxteis 

quiserem continuar no mercado, competitivo e globalizado, elas precisarão entrarem 

decididamente na automatização de seus processo produtivos.  E mais, além da 

tecnologia e pressão competitiva externa, advinda da globalização, segundo o Instituto 
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de Pesquisa da População Urbana de Blumenau (IPPUB, 1996), a economia de 

Blumenau, está sentada acima de 55%, na industria têxtil, para competir  no mercado 

globalizado, as empresas precisarão investir fortemente no parque fabril tecnológico da 

região, pois, os equipamentos estão muito defasados em relação a tecnologia dos 

outros países. 

Em quarto lugar, pode-se considerar relevante o desenho de um Modelo de 

Sistema de Informação Estratégico porque o mesmo determinará critérios de seleção, 

baseados nos conceitos da tecnologia da informação.  Os critérios são necessários 

para construir a arquitetura de informação, útil e eficaz para as organizações.  Um dos 

grandes desafios dos executivos das empresas é desenvolver uma arquitetura 

adequada para suas organizações.  Este desenvolvimento não somente compreende a 

parte lógica (softwares), mas também a parte física (hardware) e recursos de 

telecomunicações.  Assim, um Sistema de Informação, previamente planejado, irá 

ajudar decisivamente na definição e estabelecimento de padrões do modelo de 

gerência do Sistema de Informação da organização. 

Em quinto lugar, a competitividade mercadológica exige da empresa agilidade e 

flexibilidade.  Para tanto, a automatização dos processos produtivos e administrativos 

da organização é um dos fatores que poderá influenciar na competitividade.  

Adicionalmente, a empresa deve buscar sua competência essencial, ou seja, focar em 

seu negócio.  O foco diminui a dispersão e orienta forças num mesmo sentido, 

permitindo maior competitividade e, por conseqüência, melhorando a agilidade e a 

flexibilidade da empresa no seu negócio.  Ao identificar o foco, a empresa pode utilizar-

se da terceirização, porém,  enfatizando as alianças estratégicas com outras empresas.  

Neste cenário, o Sistema de Informação é um dos instrumentos que auxiliarão as 

empresas no sentido de racionalizar e flexibilizar suas estratégias, objetivando uma 

melhor competitividade. 

Finalmente, os Sistemas de Informação não devem ser apenas números ou itens 

de rotina do dia-a-dia da empresa.  São dados estrategicamente escolhidos e de 

conteúdo relevante para o processo decisório, possibilitando a viabilização de 

soluções, num cenário econômico globalizado e altamente competitivo.  Com o 

desenho de um Modelo de Sistema de Informação Estratégico, pretende-se 

disponibilizar um instrumento altamente eficaz para o processamento de informações, 
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que possibilite uma administração realmente estratégica, pelos executivos do setor 

têxtil de Blumenau. 
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CAPÍTULO II 

REVISÃO DA LITERATURA 

Para se definir Sistemas de Informação, é preciso ter em mente algumas 

definições ou conhecimentos sobre o computador, hardware, software e 

telecomunicação.  Existem diversas definições sobre sistemas de informação.  

Algumas definições baseiam-se no modelo comportamental, outras no modelo técnico.  

Modelo Comportamental  - soluções comportamentais (Utilização do Sistema, 

Implementação e Desenho). 

a)  psicologia - Concentra-se nas reações dos indivíduos aos sistemas de 

informação e modelos cognitivos de racionalidade humana. 

b)  sociologia - Impactos sobre organizações grupos, Indivíduos e sociedade 

c)  ciências política - Determina impactos políticos e usos da informação. 

 Modelo Técnico - soluções técnicas ou estruturais. 

a)  ciência da computação - Teoria da computação, métodos de computação e 

métodos de armazenamento e acesso a dados. 

b)  pesquisa operacional - Concentra-se em técnicas matemáticas para a 

otimização de parâmetros de desempenho selecionados nas organizações, 

exemplo: transporte, custos, controle patrimonial, custos de transações. 

c)  ciência administrativa - ênfase no desenvolvimento de modelos de tomada de 

decisão e práticas administrativas.  

2.1 Definições 

A tecnologia da informação é muitas vezes orientada por modismo. Há alguns 

anos surgiu o fenômeno do “downsize” e dos sistemas abertos.  Muitas empresas 

mergulharam de cabeça, sem uma análise crítica se realmente era essa a solução mais 

adequada para os problemas que vinham enfrentando referente a informática.  Hoje, o 

fenômeno da moda chama-se Sistemas de Informação.  Eles podem ser realmente a 

solução para muitas empresas, mas com certeza outras estarão investindo muito 
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dinheiro para pouco retorno.  Investir em um Sistema de Informação significa, antes de 

mais nada, saber exatamente do que se necessita e onde se quer chegar com essa 

solução.  As empresas que tem claramente estas questões e se preocupam em 

implementar este sistema, vão ser bem sucedida TAURION (1998). 

2.1.1  Sistemas 

Para que o computador possa auxiliar na resolução de alguns problemas, 

precisamos informar cada procedimento a ser executado.  Por exemplo, os funcionários 

de uma empresa com 5 anos de serviço devem receber uma gratificação de 45% do 

salário.  

Roteiro de Processamento: 

 

Φ  Ler dados de um funcionário. 
 

Φ  Verificar se atende as condição : 
 

–  SIM : Calcular gratificação e informar o valor; 
 

–  NÃO : Não calcular. 
 

Nota : Esse roteiro será executado para cada um dos funcionários. 

 

A esse roteiro pré-estabelecido  de processamento, denominado de instruções, 

que serão executadas pelo computador.  Um conjunto de instrução é denominado de 

programa.  O computador não entende português, para que possamos escrever um 

programa para o computador, precisamos escreve-lo em linguagem de programação.  

Linguagem de programação é a forma em que o computador executa os programas.  A 

linguagem de programação é dividida em duas formas: a primeira forma é a linguagem 

de máquinas (linguagem de baixo nível interpretado pelo computador) e a segunda 

forma é a linguagem simbólicas (linguagem interpretada por compiladores e 

transformadas para linguagem de máquina, exemplo de linguagens - Assembler, Cobol, 

Visual Cobol, Fortran, Pascal, C, Basic, Visual Basic, DataFlex, Delphi, Clipper e 

Outras).  Um serviço para ser executado em computador pode envolver um ou mais 

programas.  A esse conjunto de programas denominamos de sistema.  De acordo com 

OLIVEIRA (1992), sistema é um conjunto de partes interdependentes, em que juntando 
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estas partes terá um todo unitário, efetuando uma dada função. Os componentes de 

um sistema são as entradas, processamento e saídas, visualizados conforme figura 1.  

Segundo o mesmo OLIVEIRA (1992), considera-se um ambiente de sistema 

como sendo um conjunto de informações que pertencem ao sistema, sendo que, 

qualquer mudança no sistema pode mudar ou alterar as informações do sistema.  Por 

exemplo, a mudança na moeda corrente de Cruzeiros para Real, esta mudança 

implicará na manutenção dos sistemas existente.  A manutenção somente será feita 

nas rotina ou nas partes das rotinas, onde a informação moeda tem algum 

relacionamento.  Um outro exemplo, é quando, for alterado o tamanho do campo da 

informação, na informação que armazena os dados de descrição da empresa possui 20 

caracteres, é um tamanho pequeno, logo, é preciso aumentar o campo de descrição 

para 40 caracteres, todos os lugares nos sistemas onde são referenciados esta 

informação sofrerá uma implementação nos sistemas.  O ambiente de um sistema, que 

é composto por várias informações pode ser visualizado na figura 2.  

De acordo com FURLAN (1994), nas empresas a informatização, é o 

desenvolvimento de  vários sistemas para atender as necessidades básicas do negócio 

da empresa.  Quando as empresas são informatizadas os executivos geralmente 

recebem enormes relatórios, muitas vezes com utilidades duvidosos.  Em um sistema 

tradicional os executivos são atendidos com relatórios gerados de diversas bases de 

dados, chegando a ser conflitantes entre si.  Por exemplo, na geração de dois relatórios 

simultaneamente, posição do faturamento diário, um em ordem ascendente e outro em 

ordem descendente, no final totaliza faturamento diário, os dados impressos não são 

os mesmos valores.  
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Figura 1. Ambiente de um Sistema. 

 

Objetivos  

 

 

Entrada  Processamento de   Saída  

    Transformação                         

          Controle e 

          avaliação 

 

 

           Retroalimentação 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 1992,  p.  20. 

2.1.2  Informação  

Torna-se de extrema necessidade para as organizações a missão de administrar 

as informações, porque existe uma crescente demanda e sofisticação na tecnologia da 

informação1 de software2 e hardware3, em que esse recurso será de vital importância 

para a sobrevivência das empresas. 

O uso eficaz da informação nas organizações passa a ser um patrimônio, em 

que é considerado um fator chave  para o sucesso das organizações.  Este fator torna-

se mais expressivo quando as organizações defrontam-se com as mudanças de 

mercado e avanços das tecnologias.  De acordo com FREITAS (1992), a informação é 

o produto da análise dos dados existentes nas empresas que transmite conhecimento e 

pode auxiliar o executivo na tomada de decisão.  A informação pode ser utilizada nas 

empresas com o propósito básico em alcançar os objetivos.  A qualidade da informação 

                                            
1 WOODALL (1996), Tecnologia da Informação é um modelo a ser adotado, de uma forma gráfica e funcional. 
2 FREITAS (1992), software é a parte lógica do computador. 
3 FREITAS (1992), hardware é a parte física, elétrica e eletrônica do computador. 
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nas empresas é muito mais importante do que a quantidade de informação.  Para que a 

qualidade seja um fator de decisão na organização é preciso estabelecer algumas 

regras básicas, tais como: 

a)  a informação não deve ser demasiada; 

b)  a informação não deve ser escassa;  

c)  sobrecarga de informação, de pouca utilidade; e 

d)  reaproveitamento e reciclagem das informações. 

O mercado não se limita somente ao conhecimento da informação.  De alguma 

forma a informação é o prolongamento do produto na prestação de serviço.  A 

informação é tão importante que passa a ser o centro das atividades nas empresas.  

Quem tiver mais informação e com qualidade poderá ser mais competitivo no mercado 

FREITAS (1992). 

Figura 2. Ambiente de um sistema empresarial. 

    

 

Mercado 

Mão-de-obra 

Governo         Concorrência 

 

Fornecedor    EMPRESA     Consumidor 

 

Sistema         Comunidade 

Financeiro 

 

   Sindicato   Tecnologia 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 1992,  p.  25. 
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2.1.3  A Sociedade da Informação  

Segundo SHIOZAWA (1993), está havendo uma substituição da sociedade 

industrial pela sociedade da informação, em que o principal recurso não é mais o 

capital e sim a informação.  Quem está fazendo esta mudança na nova sociedade é a 

tecnologia da informação.  Anteriormente as empresas para conquistarem uma fatia no 

mercado utilizavam o capital como um “trunfo”,  e investiam cada vez mais em recursos 

para aumentar e melhorar a qualidade de seus produtos, aumentando com isso, a 

competitividade entre empresas.  Nos anos atuais, o capital perde seu lugar no 

mercado dando passagem a informação.  Na nova sociedade da informação a 

sociedade industrial passa a ser a sociedade da informação, e o capital que era o maior 

trunfo da sociedade industrial passa a ser a informação que é principal recurso da 

sociedade da informação. 

Para o sucesso das organizações SHIOZAWA (1993) montou um tripé básico, 

em que o uso da inteligência da tecnologia de informações é voltada para obtenção nos 

resultados, a principal arma é o atendimento ao cliente como um diferencial 

competitivo, e utilizando a qualidade como maximização do sucesso do cliente, o tripé 

básico é apresentado conforme a figura 3. 

   Figura 3. O tripé básico. 
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  Fonte: Adaptado de Shiozawa, 1993,  p. 20. 
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2.1.4  A Integração da Informação  

Afirma SHIOZAWA (1993), integrar mais informações representa a gestão da 

informação e do conhecimento.  Alguns destes conhecimentos em produtos e serviços 

geram as seguintes capacidades: 

• capacidade de obter a qualidade total do serviço prestado ao cliente; 

• capacidade de rapidez e reação das empresas; 

• capacidade de evolução da empresa; e 

• capacidade de inovação da empresa; 

Ainda, o mesmo SHIOZAWA (1993), a informação é um processo.  Através da 

informação o processo na empresa é possuir informação sobre si própria e sobre os 

ambientes a ela relacionadas.  As informações são informadas através da criação das 

informações (coleta, aquisição, captação);  da comunicação das informações 

(circulação, transmissão, difusão);  do tratamento das informações (transformação, 

utilização, interpretação);  e da memorização das informações nas formas mais 

diversas. 

2.1.5  Categorias 

De acordo com LAUDON (1994), os Sistemas de Informação são divididos nas 

seguintes categorias: 

Na primeira categoria é o nível operacional - Sistema de Informação que 

monitora as atividades elementares e transacionais da organização.  Propósito: 

responder as questões de rotina e fluxo de transações (vendas, recibos, depósitos de 

dinheiro, folha decisão de crédito, etc.) 

Na Segunda categoria é o nível especialista - Sistema de Informação de suporte 

aos funcionários especializados em dados numa organização.  O propósito é ajudar a 

empresa a integrar novos conhecimentos aos negócios e ajudar a organização 

controlar o fluxo de papéis (trabalhos burocráticos). 

Na terceira categoria é o nível administrativo - Sistema de Informação que 

suportam o monitoramento, controle, tomada de decisão e atividades administrativas 
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em nível médio.  Propósito: controlar e prover informação para a direção setorial de 

rotina administrativa. 

Por fim, na quarta categoria é o nível estratégico - Sistema de Informação que 

suportam as atividades de planejamento de longo prazo dos administradores sêniores.  

Propósito: compatibilizar mudanças no ambiente externo com as capacidades 

organizacionais existentes. 

2.1.6 Tipos de Sistemas de Informação 

De acordo com o mesmo LAUDON (1994), os Sistemas de Informação são 

divididos nos seguintes tipos: Sistemas de Informação para Executivos;  Sistemas de 

Informação Gerenciais;  Sistemas de Informação de Suporte à tomada de Decisão;  

Sistemas de Informação de Tarefas Especializadas e Automação de Escritórios;  e 

Sistemas de Informação de Escritórios. 

2.1.6.1  Sistemas de Informação para Executivo (EIS) 

São voltados para os Administradores com pouco, ou quase nenhum contatos 

com Sistemas de Informação automatizados.  As características deste tipo de sistema 

consiste em combinar dados internos e externos;  utilização de menus gráficos;  acesso 

a banco de dados internos e externos;  e os dados são mostrados nos relatórios 

impressos de forma comprimidos. 

De acordo com FURLAN (1994), os executivos consideram que os dados 

contidos nos arquivos de computadores são uma excelente fonte de informações para 

a tomada de decisões.  Não é uma questão de modernidade para comandar a empresa 

por meio de computadores em vez de papéis, mas principalmente de flexibilidade e 

rapidez.  Em função da complexidade do mercado, as empresas estão sendo obrigadas 

a agilizar seu processo de decisão.  Um E.I.S. (Executive Information Systems - 

Sistemas de Informação para Executivos) permite o executivo acompanhar diariamente 

os resultados, tabulando dados de todas as áreas funcionais da empresa para depois 

exibi-los de forma gráfica e simplificada.  O executivo pode ver em alguns segundos o 

que antes levava dias para ver no métodos tradicionais.  O E.I.S. envolve poucas 

pessoas no processo, o que minimiza custos administrativos, diminuindo a ocorrência 

de erros. 
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As informações necessárias que os executivos precisão são visualizadas no 

E.I.S. através de formas numéricas, textual, gráficas ou por imagens.  Com a utilização 

do E.I.S. pode-se visualizar estas informações desde o nível operacional até nível 

analítico, de uma forma segura e rápida, possibilitando um melhor conhecimento e 

controle da situação, possibilitando uma maior agilidade e segurança no processo 

decisório. 

De acordo com FURLAN (1994), o E.I.S. é um meio prático para os executivos 

acessarem as informações disponíveis em seus sistemas computadorizados, de forma 

simples e voltada às suas necessidades.  O E.I.S. oferece um meio prático para 

acessarem as informações estratégicas com uma interface/máquina amigável e 

disponível com um simples apertar de botões do mouse.  As informações necessitadas 

pelos executivos são apresentadas pelos E.I.S., com o conteúdo ajustado ao seu estilo 

de trabalho.  O E.I.S. é uma ferramenta de consulta às bases de dados para a 

apresentação de informações, com a característica amigável e simples,  atendendo às 

necessidades dos executivos. 

Ainda, o mesmo FURLAN (1994), as informações chegam aos executivos, 

através de relatórios de diversas fontes.  Estas informações são importantes e 

deveriam chegar diariamente, muitas vezes chegam-lhe às suas mãos mensalmente.  

Estas informações vem em formas de relatórios enormes, e quando é necessário 

vascular um desses relatórios, é quase sempre solicitado a emissão de um novo 

relatório, gerando ainda mais volumes sobre a mesa dos executivos.  Com o 

surgimento do E.I.S. com interface gráfica, o executivo pode ter maior facilidade para 

encontrar as informações críticas de que necessitava para tomar decisões estratégicas 

da empresa, com base em uma única fonte, aliada à segurança de estar de posse da 

informação mais atualizada possível com agilidade e rapidez. 

Os executivos que esperavam em média dez dias para  receber os relatórios de 

fechamento mensal da empresa, hoje impacientam-se, no momento da atualização da 

base de dados, com os números do dia anterior, o que, eventualmente, lhes impõe uma 

espera aproximadamente de dez minutos toda manhã.  Uma pesquisa realizada pela 

International Data Corporation (IDC), com 93 empresas americanas, pretendiam 

implementar o E.I.S., cujo resumo das conclusões da freqüência de atualização dos 

dados desejados é descrito na tabela 1. 
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Tabela 1. Freqüência de atualização desejada. 

 
FREQÜÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO 

DESEJADA 

NÚMERO DE EMPRESAS 

Em tempo real 10 

A cada hora 02 

Semanal 17 

Mensal 10 

Diária 44 

TOTAL 93 

 

Fonte: Adaptado de IDC (Internacional Data Corporation), 1993,  p. 2. 

 

Um dos maiores questionamentos feitos sobre o processo de E.I.S. é como 

integra-lo com os sistemas  já existentes nas empresas.  Em 1990 uma visão 

predominou o início da década, foram os E.S.S. (Executive Support Systems - 

Sistemas de Suporte para Executivos).  Nos anos 80, o E.I.S. era visto como um 

sistema situado no topo de uma pirâmide tradicionalmente usada para representar a 

hierarquia de sistemas.  Essa pirâmide tinha no seu nível intermediário os D.S.S. 

(Decision Support Systems - Sistemas de Suporte de Decisão) e, em sua base, os S.O. 

(Sistemas Operacionais), conforme demonstrado na figura 4. 

GANDARA (1995), frisa como é importante manter a vida do sistema de 

informação empresarial, como recuperar e manter a integridade dos dados, reunindo os 

diversos tipos das bases de dados.  Também é exposto que os E.I.S. não são somente 

um local onde estão reunidos todas as informações, mas, que também, deverão ser 

feitas simulações, utilizando ferramentas informatizadas existentes no mercado, tais 

como LightShip, Focus E.I.S. 

 

Figura 4. Integração do E.I.S. com sistemas existentes na empresa. 
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           E.I.S. 

                                        

            D.S.S. 

          S. O. 

 

Fonte: Adaptado de Gandara, 1995,  p. 4. 

 

DAMIANI (1997), enviou 749 questionários para os executivos, 

preferencialmente para presidentes e controllers da lista das companhias classificadas 

na revista Exame Maiores e Melhores 1995.  A taxa de retorno foi de 18,56%.  Foi 

identificado que 51% das companhias usam EIS dentre os 191 respondentes e, 97% 

deles concordam que valeu o dinheiro investido.  Os usuários de EIS disseram que 

87% diminui o tempo necessário para tomada de decisões e aprimorou a análise e 

avaliação de tendências, e mais de 2/3 reconheceram no uso do EIS uma vantagem 

estratégica ao difundir um novo modelo organizacional.  A metade ainda não concluiu a 

implementação do EIS.  Os projetos tiveram 90% dos altos executivos como 

patrocinadores.  Eles concordam que valeu o dinheiro investido no EIS.  Quase todos 

concordam que melhorou o fluxo de informações dentro da empresa.  Mais de ¾ 

reduziram o tempo necessário para a tomada de decisões.  Menos de ¼ não eliminou a 

redundância e a incoerência de dados.  A maioria deles ampliou o controle e 

acompanhamento das tarefas delegadas.  Mais de ¾ garantiu a confiabilidade das 

informações, unificando as informações na maioria dos sistemas.  A maioria investiria 

mais em tecnologia de informação após uma experiência positiva com o EIS.  E por fim, 

a pesquisa revelou que de acordo com as respostas, o principal benefício advindo do 

uso do EIS foi a melhoria do fluxo de informações dentro da empresa, enquanto que, 

as maiores dificuldades na implementação do EIS foram os usuários sem 

conhecimento técnico, tempo escasso e tecnologia inadequada. 

 

2.1.6.2  Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)  

Segundo OLIVEIRA (1992), os Sistemas de Informações Gerenciais são 

voltados aos administradores de empresas que acompanham os resultados  das 

organizações semanalmente, mensalmente e anualmente, eles não estão preocupados 
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com os resultados diários.  Esse tipo de sistema é orientado para tomada de decisões 

estruturadas.  Os dados são coletados internamente na organização, baseando-se 

somente nos dados corporativos existentes e fluxo de dados.  As características dos 

Sistemas de Informações Gerencias é utilizar somente dados estruturados, que 

também são úteis para o planejamento de metas estratégicas.  O mesmo OLIVEIRA 

(1992), apresenta alguns aspectos, para otimizar  o desenvolvimento e a implantação 

do Sistema de Informações Gerenciais (SIG) nas empresas, tais como, uma 

metodologia de elaboração, suas partes integrantes, sua estruturação, sua 

implementação e avaliação, bem como as características básicas do executivo 

administrador do SIG. 

Segundo CAMPOS (1994), os objetivos organizacionais não são exatamente um 

componente do Sistema de Informação, mas exercem um papel vital na determinação 

das práticas de trabalho.  São os objetivos que provêem os critérios básicos para se 

decidir, como e quando, as práticas de trabalho da organização, devem ser alteradas e 

adaptadas. 

BARROS (1996), divide as informações estratégicas em MIS, VIAA, DSS e 

DATAWAREHOUSE. 

MIS (Management Information Systems - Sistemas de Informações 

Gerenciais).  

Ao aumentar a abrangência das informações de um EIS, podemos classificar um 

MIS, como além dos dados de cunho estratégico, o sistema fornece dados de cunho 

gerencial (controle do planejamento ou de mecanismo).  Tais sistemas encontram-se 

em um nível elevado de detalhamento, sendo que, questões tecnológicas, apresentam-

se em um cunho de extrema importância, para que o binômio flexibilidade - 

performance seja implementado com sucesso na Empresa.   

VIAA (Visual Information Access and Analysis - Informação Visual de 

Acesso e Análise).   

A evolução contínua dos softwares e hardwares disponíveis no mercado, de 

certa forma alterou esses conceitos.  Um sistema VIAA pode-se classificar como um 

sistema EIS e MIS, estas terminologias descrevem o estágio de como essas 

ferramentas estão.  Um VIAA é um sistema com capacidade para lidar com dados de 
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forma altamente dinâmica, conseguindo fazer diretamente com os bancos de dados, 

cálculos e processar informações. 

DSS (Decision Support Systems - Sistemas de Suporte a Decisão).   

Serve para a tomada de decisão como uma categoria de apoio, que além de 

oferecer dados para fazerem simulação de cenários, os executivos possuem os dados 

atuais desejados.  O DSS é um complemento importante dos Sistemas de Informação 

Estratégicos. 

DATAWAREHOUSE (Armazém de dados). 

É uma coleção de dados, orientado por assunto, integrada, variante no tempo e 

não volátil, que serve de suporte ao processo decisório gerencial, permitindo aos 

usuários, as seguintes situações:  

1) permite aos usuários finais localizar e utilizar facilmente os dados de que eles 

necessitam; 

2) permite aos usuários elaborar análises históricas e de tendências; 

3) os executivos podem examinar e reunir os dados gerados por várias 

aplicações diferentes; 

4) um ambiente que abrange todas as informações da empresa; 

5) extrações de dados das aplicações operacionais; e 

6) todas as pesquisas dos diversos sistemas de apoio à tomada de decisão de 

uma empresa convergem para um banco de dados. 

Para DUCLÓS (1975), o Sistemas de Informação Gerências é destinado a 

atender a pequenas e médias empresas.  Juntamente com este sistema integrado de 

informações, existem também, a preocupação de mostrar a viabilidade do uso de 

computadores, como instrumento de gerência para empresas que não possuem 

equipamentos próprios, ou então, não tenham condições de usar serviços de terceiros 

especializados em processamento de dados. 
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2.1.6.3  Sistemas de Informação de Suporte à Tomada de Decisão 

São sistemas voltados para Administradores, tecnocrátas especialistas, 

analistas e tomadores de decisão. São sistemas de acesso rápido, interativos, 

orientados para ação imediata.  As características são flexíveis, com resposta rápidas; 

permitem um controle para municiar a entrada e saída dos dados;  e um instrumento de 

modelagem e análise sofisticado. 

2.1.6.4  Sistemas de Informação de Tarefas Especializadas e Automação de Escritórios  

São sistemas voltados para ajudar o técnico especialista na organização da 

empresa.  As características são flexibilidade; softwares especializados; e 

conectividade e capacidade de importação / exportação dos dados. 

2.1.6.5  Sistemas de Informação de Escritórios  

São sistemas voltados principalmente aos funcionários do escritório.  São 

sistemas informatizados tais como: processadores de palavras, sistemas de correio 

eletrônicos e sistemas de agendamento eletrônico.  As características são aumentar a 

produtividade dos funcionários e comutação de dados.  

2.1.7  Ferramentas de E.I.S.  mais conhecidas no Brasil. 

Em 1985, conforme divulgado num informativo da IDC, denominado EIS Market 

Survey havia apenas dois precursores de ferramentas E.I.S., mais especificamente as 

empresas Comshare e Pilot.  Em 1992, já haviam 13 fabricantes declarados de 

softwares para E.I.S., e a pioneira na elaboração de softwares E.I.S. foi a empresa 

Pilot, lançando o seu primeiro produto, denominado Command Center, em meados de 

1985.  Para se ter uma idéia do tamanho das empresas, em 1989 o mercado mundial 

era dominado por 93% pelas 3 principais empresas fabricantes, em 1991, esse total 

diminuiu para apenas 75% conforme demonstrado nas figuras 5, 6 e 7.  

Basicamente, para ser considerada uma ferramenta de E.I.S. esta deve possuir 

agilidade na obtenção de informação, facilidade na utilização por meio de ícones e 

botões via clique de mouse, flexibilidade de navegação do nível sintético até o analítico 

de forma simples e clara, qualidade da informação e segurança no acesso. 
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Figura 5. Evolução das empresas no mercado internacional. 
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Fonte: Adaptado de IDC (Internacional Data Corporation), 1993,  p. 4. 

Figura 6. Participação no mercado internacional de fabricantes de software para 

E.I.S.-1989 
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Fonte: Adaptado de IDC (Internacional Data Corporation), 1993,  p. 4. 
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Figura 7. Participação no mercado internacional de fabricantes de software para 

E.I.S.-1991 
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Fonte: Adaptado de IDC (Internacional Data Corporation), 1993,  p. 4. 

2.1.7.1  Ferramenta COMMANDERtm  

O commandertm é uma ferramenta do E.I.S. desenvolvida pela Comshare, Ann 

Arbor, Michigan, o seu destaque se dá por ser uma ferramenta utilizada por milhares de 

usuários no mundo inteiro, por causa do seu tempo de mercado (desde 1986).  

Uma outra característica importante é a sua flexibilidade de poder ser executada 

em vários ambientes, tais como Windowstm, OS/2tm e Macintosh, acessar dados de 

vários host IBM, DEC, ICL ou HP, suportando vários tipos de protocolos de 

comunicação de dados, tais como TCP/IP, SNA, DECnet e Asynch, com redes 

Netwaretm e LAN Managertm. 

Esta ferramenta é composta de uma família de produtos denominados 

Commander EIStm, Prismtm, One-Uptm, CRMStm e CMDM(VV)tm. Pode acessar as 

fontes de dados em Oracletm, Sybasetm, Focustm, Ingrestm, Exceltm, RDBtm, Dbasetm, 

DB2tm, SQL/400tm, Informixtm, SQL Servertm, Paradoxtm, Btrieve, NetwareSQL e 

ASCII(.TXT) nos ambientes operacionais OS/2, VMS, VM, MVS, MSP, Windowstm e 

Machintosh. 

2.1.7.2  Ferramenta LIGHTSHIPtm  

O LightShiptm é uma ferramenta do E.I.S. desenvolvida pela Pilot Software Inc., 

Boston, Massachustts, fundada em 1984.  O primeiro produto da Pilot para E.I.S. foi 

Command Centertm.  Os produtos da Pilot são disponíveis para Windowstm, Unix, VM, 

VMS e MVS, cobrindo grande parte dos sistemas operacionais existentes no mercado.  
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Uma das principais características é a acessar às bases de dados internas e 

externas, através de dois recursos, DDE - Dynamic Data Exchange e da DLL - Dynamic 

Link Libraries;  possui conceitos de drill-down;  utiliza cores para identificar que a partir 

de um certo valor, os números sejam demonstrados em cores diferentes;  programação 

orientada a objeto e desenvolvimento utilizando o máximo possível do mouse;  

utilização de senhas, tanto para o projetista como para o executivo;  e permitir conceito 

de visões multidimensão dos dados, semelhante à visualização de um cubo sob várias 

perspectivas. 

A programação orientada a objetos é feita com o uso de mouse combinando os 

seguintes objetos: 

• Desenhos 

• Textos  

• Imagens  

• Hot-Spot 

• Menu 

• Documento 

• Gráficos 

• Formatação  

2.1.7.3  Ferramenta FOREST & TREEStm  

Forest & Treestm (F&T) é uma ferramenta do E.I.S. desenvolvida pela Channel 

Computing Inc., vindo a incorporar-se mais tarde pela TRINZIC, Palo Alto, Califórnia, 

USA.  Esta ferramenta quando foi criada, continha toda a tecnologia do E.I.S., isto é 

bom, porque quando uma ferramenta é criada voltada para uma determinadas 

tecnologia, ela passa a ter uma maior performance, enquanto que, as incorporadas 

posteriormente ficam com alguns vícios da ferramenta original, degradando a 

performance da mesma. 

A estratégia da TRINZIC é o fornecimento de Working Models.  É mais do que 

uma autodemonstração, é quando não se tem a oportunidade de interagir com a 

ferramenta, o Working Model é basicamente uma cópia do produto com capacidades 

reduzidas de manuseio das funcionalidade, principalmente no tratamento de dados.  

Com uma certa limitação pode-se testar a ferramenta com idéias próprias. 
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O Frest & Treestm está caracterizado, segundo a própria TRINZIC, como uma 

DART-Data Access and Reporting Tool, ferramenta para acessar e relacionar dados 

(entende-se aqui por relacionar a demonstração dos dados em telas ou relatórios 

impressos).  Os novos clientes desta ferramenta são conquistados através da questão 

mercadológica, com o seguinte apelo: “O que é isso?”.  Calcula-se como uma planilha 

eletrônica, armazena informação como um banco de dados, cria relatórios como um 

report writer e fornece todos os recursos necessários para implementar sistemas do 

tipo DSS e E.I.S.. 

O Forest & Treestm é executado em ambiente Windowstm e possui as seguintes 

capacidades: 

• Acesso a dados 

• Funções analíticas 

• Visões  

• Drill-down 

• Formatação 

• Alarmes 

• Scheduling 

• Histórico 

• Gráficos 

• Segurança 

• Geração de dados 

2.1.7.4  Ferramenta MAESTRO  

MAESTRO é considerado o primeiro software brasileiro de padrão internacional 

para desenvolvimento de E.I.S.  e DSS - Decision Support Systems, para ambiente 

Windows Cliente Servidor, apresenta característica bastante diferenciada quando 

comparado a outras ferramentas disponíveis no mercado mundial, são elas: 

•  permite o desenvolvimento muito mais rápido de front-end de E.I.S. / DSS - 

tipicamente dias ou poucas semanas no caso de projetos de pequeno ou médio porte; 

• possibilita o armazenamento e a utilização automática de regras do negócio, 

fundamentais para a análise dos dados, interpretação de resultados e solidificação de 

cultura gerencial; 
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• utiliza o conceito de dicionário de dados para armazenar a descrição de todo o 

E.I.S., bem como as regras de negócio.  Isto permite eliminar a necessidade de 

programação do front-end; 

• grande facilidade para apresentação e navegação do E.I.S., e investigação de 

dados com emprego de visão multidimencional de dados OLAP - On Line Analytical 

Processing; e 

• acesso a bases de dados familiares aos usurários, incluindo padrão SQL - 

Structure Query Languagem como ORACLEtm, SYBASEtm, etc. ou padrão PC - 

Personal Compute como Accesstm, dBasetm, FoxProtm e Paradoxtm. 

 A tecnologia da ferramenta MAESTRO é de terceira geração.  A rapidez no 

desenvolvimento e na redução de custos de projetos decorrem principalmente da 

existência de facilidades que permitem eliminar, no projeto de front-end de E.I.S., tanto 

a programação quanto a especificação de instruções de acessos a base de dados 

(como SELECTs). 

Outra característica da tecnologia empregada é o armazenamento das regras e 

dos parâmetros que definem cada E.I.S. em um dicionário de dados alimentado 

automaticamente pelos desenvolvedores com ferramentas visuais e amigáveis, e em 

visões que correspondem a consultas ou relatórios eletrônicos e que são criadas pelos 

próprios usuários.  Desta forma estes parâmetros estão isolados do código dos 

programas, contribuindo de maneira fundamental para a simplificação do problema. 

2.1.7.5  Ferramenta VISION  

Vision foi desenvolvida pela empresa PROCESAC, Santiago - Chile, no Brasil é 

comercializada pela Vision Gestão e Informática, na cidade de Porto Alegre, no estado 

do Rio Grande do Sul.  A Vision é uma ferramenta projetada e desenvolvida para 

atender plenamente os pré-requisitos de um E.I.S., no qual, o executivo poderá ter um 

ambiente de trabalho fácil e intuitivo, utilizando-se de um microcomputador e mouse, 

tornando desta forma, uma realidade as técnicas de administração em uma página. 

As soluções do Vision são dirigidas ao executivo que pretende utilizar 

modernas técnicas de administração, através de modelos de gestão automatizados, 

que agilizam o processo para tomada de decisão. 

Suas principais características são: 
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• permite definir seus fatores críticos de sucesso; 

• fazer revisão do estado global da empresa, analisando através de semáforos 

coloridos, onde a cor identifica a área crítica; 

• acesso por modo gráfico; 

• alarmes de variáveis críticas; 

• desagregação de dados por níveis; 

• comentários associados a dados; 

• menus do tipo decisão em árvore 

• colunas paramétricas; 

• correios eletrônicos; e 

• chaves por usuários. 

A ferramenta Vision foi construída com avançadas técnicas de programação 

orientadas a objeto, na linguagem C++tm, o software é executado no ambiente MS-

DOStm a partir da versão 5.0.  O Vision consta de um módulo para que permita 

manejar dinamicamente um modelo de gestão.  Os módulos são parametrizados de 

acordo ao perfil de cada usuário.  A sua versão é mono - usuária, incluindo rotina de 

segurança, documentação e suporte.  

2.1.8  Arquitetura da Tecnológica da Informação. 

No conceito de E.I.S. o executivo não precisa saber nada de informática, e sim o 

negócio da empresa, saber os fatores críticos de sucesso.  A escolha da arquitetura 

tecnológica é um ponto importantíssimo para a implantação da filosofia de trabalho 

E.I.S..  Uma arquitetura tecnológica é um modelo a ser adotado, de uma forma gráfica 

e funcional, as principais arquiteturas são: 

1. arquitetura de hardware; 

2. arquitetura de software; e 

3. arquitetura de telecomunicações 

 

Na arquitetura de hardware são definidos os tipos de processamento, tais como: 

• processamento centralizado; 

• processamento setorial integrado;  
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• processamento setorial isolado (por exemplo: microcomputadores 

stand-alone); e 

• processamento cooperativo. 

 

Na arquitetura de software são definidos quais os recursos e ferramentas de 

software  que serão utilizados pelos sistemas. 

 

Na arquitetura de telecomunicações são definidos quais os recursos e 

ferramentas de linha de comunicações que serão utilizados pelos sistemas.  

Com o grande advento do computador, hoje é praticamente impossível imaginar 

certas atividades da vida diária sem o seu auxilio.  O trânsito das grandes avenidas, o 

tráfego de trens e metrôs, o movimento de dinheiro nos bancos e tantas outras coisas 

simplesmente não existiriam nos níveis atuais sem a interferência dessa máquina.  Mas 

não é só para esses tipos de tarefas que o computador se presta.  Ele também pode 

executar uma infinidade de trabalhos em escritórios, na industria de montagem, nos 

laboratórios e até mesmo em casa.  A utilização de Tecnologia da Informação é 

virtualmente ilimitada, abrangendo praticamente todas as áreas do conhecimento 

humano.  E a tendência nas empresas é de descentralizar a informação, passando a 

Tecnologia da Informação a ocupar um lugar cada vez mais destacado.  Por tudo isso, 

é muito importante ter uma boa noção do que é um microcomputador, como funciona e 

quais os recursos que ele dispõe.  Só assim pode-se preparar para utiliza-lo como 

ferramenta que é, racionalizando e agilizando o trabalho da melhor forma possível.  

Para WOODALL (1996), a tecnologia da informação (TI) e a globalização serão arautos 

de uma era de prosperidade ou catástrofe econômica. 

Um caso bem sucedido de competitividade OLIVEIRA (1997) descreve que uma 

empresa do Estado de Santa Catarina no setor têxtil, em que após uma automação 

industrial, investimentos em tecnologia, relata o seguinte exemplo: todos os encaixes 

dos moldes são feitos por computador, o que diminui o tempo gasto na tarefa e 

proporciona melhor aproveitamento do tecido.  A figura 8, demonstra um comparativo 

da produção da empresa,  aumentando a produção no ano de 1996 em relação ao ano 

anterior, chegando a 5.500 toneladas de malhas, tudo isso por motivo do investimento 

na tecnologia da informação. 
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Figura 8. Participação no mercado internacional de fabricantes de software para 

E.I.S.-1991 
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Fonte: Adaptado de Oliveira, 1997,  p. 13. 

 

2.1.8.1  Estrutura de um MIS (Management Information Systems - Sistemas de Informação 

Gerencial) 

Toda vez que vê-se uma imagem, cheira-se algo, escuta-se alguma coisa, fala-

se algo, sente-se algo, é gerado uma informação e que é passado ao cérebro, em 

seguida, o mesmo faz um processamento dessas informações e tornando-as 

acessíveis aos outros.  

Na nossa vida diária precisa-se de muitas informações e elas não são gratuitas, 

para se conseguir é preciso pagar em dinheiro ou através de esforços próprios.  Por 

exemplo as informações sobre revistas, livros, jornais é preciso pagar para possui-las, 

já para dirigir o próprio carro  não é necessário pagar em dinheiro, mas, precisa de 

atenção do esforço físico, da visão na estrada para não bater.  Muito das empresas 

geralmente tendem a coletar informações que não são úteis nem para tomada de 

decisões administrativas como para as decisões operacionais correntes.  São 

informações para referenciar futura ou uma necessidade eventual.  Portanto, muitas 
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vezes as informações não são utilizadas para as decisões operacionais ou 

administrativas, então, é importante distinguir informação de dados.  Para EIN-DOR 

(1985),  os dados são as representações originais e detalhadas de eventos no mundo 

físico, onde utiliza-se de uma coleção de dados para tomar decisões.  Os dados são a 

matéria da qual são fabricadas as informações através de operações conhecidas em 

conjunto como processamento de dados. 

As características de um MIS são coletar, armazenar, processar e produzir 

informações.  Dentro das empresas é considerado como uma interface entre as 

funções de processamento de dados e de decisões administrativas.  Os dados 

processados vindos dos sistemas administrativos são uma das matérias-primas a partir 

da qual um MIS produz informações adequadas para uso não  programadas a nível 

administrativo. 

Estruturar um MIS constitui-se tomar decisões, baseados nos parâmetros dos 

sistemas, adequar a uma organização em particular e aos usuários individuais 

daquelas empresas.  De acordo EIN-DOR (1985), existem três características do MIS, 

que são elas: 

 

1. características do sistema - é a realização das exigências do sistema, que 

podem ser classificadas em seis grupos: capacitações para o processamento, 

características dos dados, a base de dados, a modalidade de funcionamento, as 

características das entradas e saídas e a integração; 

2. adequação individual - decorre da percepção de que, como pessoas com 

estilos cognitivos diferentes precisam de informações diferentes, os sistemas de 

informações devem ser adaptáveis a seus usuários; e 

3. adequação empresarial - não apenas os sistemas devem atender aos 

usuários individuais, porém, também devem ser adaptados às empresas nas quais são 

implantadas.  A adequação empresarial possui vários aspectos: a viabilidade, a 

integração com a empresa, e o weltansicht ou visão universal da empresa. 

2.1.8.2  Onda da Tecnologia da Informação. 

Ainda, o mesmo EIN-DOR (1986), define a primeira grande onda da tecnologia 

da informação, dos anos 1780 aos anos 1840, em que trouxeram a energia a vapor, 
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que conduziu a revolução industrial; a segunda onda, dos anos 1840 aos anos 1890, 

introduziram as ferrovias; a terceira onda, da década de 1890 à década de 1930, 

produziu a energia elétrica; e a quarta onda, da década de 1930 à década de 1980, foi 

alimentada por petróleo barato (e pelo automóvel).  Agora, argumenta-se, a quinta  

longa onda está sendo alimentada pela tecnologia da informação (TI).  A Tecnologia da 

Informação (TI) atrai-se algumas previsões que provaram estar bem fora dos objetivos 

dos executivos.  Os escritórios aproximadamente a vinte anos atrás, falavam-se muito  

sobre os escritórios sem papéis e a sociedade sem dinheiro que a nova tecnologia 

traria, mas papel e dinheiro ainda estão conosco, no caso do papel bem mais que 

antes. 

Uma característica importante da TI é o vertiginoso declínio dos preços do poder 

do processamento do computador, que caiu, em média de 30% ao ano em termos reais 

durante as duas últimas décadas.  Segundo uma estimativa, o trabalho do computador 

custa agora apenas um centésimo de 1% do que custava no início da década de 70.  

De acordo EIN-DOR(1986), isto é bom, com a diminuição dos preços dos 

computadores, novas tecnologias de informações, o executivo poderá utilizar micros 

computadores cada vez menores com maior capacidade e processamento, e os 

sistemas de  informação passarão no futuro ser um sistema normal como um sistema 

de contabilidade, recursos humanos, financeiro e comercial no dia-a-dia da empresa. 

2.1.8.3  Automatização de funções em decorrência da Tecnologia da Informação. 

Muitas das funções que estão sendo anunciadas hoje, principalmente para 

especialistas em derivativos ou treinadores físicos pessoais, não existiam a 20 anos 

atrás.  Em meados dos anos 70, dificilmente alguém trabalhava em software para 

computador; agora, cerca de dez milhões de pessoas em todo o mundo o fazem.  Uma 

agência de estatísticas de trabalho nos EUA divulga previsões regularmente sobre 

mudanças no mercado de trabalho, há previsão que até o ano 2005, haja uma redução 

de 20 à 30% nos empregos para datilógrafos, caixas de bancos e operadores de 

telefone, em relação ao ano de 1997.   

Por outro lado, acredita-se que isto irá acontecer porque as tecnologias existente 

estão automatizando muito a mão de obra, um bom exemplo são os caixas de bancos 

onde atualmente eles fazem todo o serviço para o cliente no caixa, todo esse serviço 
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poderá ser feito via Internet, como por exemplo o Banco Brasileiro de Desconto 

(Bradesco), onde faz-se transferencias, pede-se talões de cheques, desconta título e 

outros, também existem outros bancos com atividades semelhantes, ou online, onde o 

cliente faz todo o seu serviço de casa, semelhante ao via Internet.  

Faz-se uma comparação com esta automatização em que o executivo das 

empresas que atualmente não tem muita intimidade com o computador, ficando muito 

distante no uso de um Sistemas de Informação para ajudar nas suas decisões 

estratégica na organização.  Com esta barreira quebrada, com o fato do executivo fazer 

sozinho suas aplicações bancarias, automaticamente ele vai aprendendo a lidar com o 

computador, conseqüentemente irá criar uma maior intimidade entre o teclado, o 

mouse e ele próprio,  tornando os Sistemas de Informação como mais uma atividade 

na organização.  

2.1.8.4  Vantagens em usar a Tecnologia da Informação. 

Há muito tempo os economistas têm estado cientes da possibilidade de retornos 

crescentes, mas acreditavam que, na prática, essa possibilidade era rara.  De acordo 

com Brian  Arthur4, a tecnologia da informação e principalmente a mudança geral das 

economias, de processamento de produtos tangíveis para o processamento de 

informações e idéias, estão fazendo com que alguns setores tenham ganhos 

crescentes.  Em empresas de alta tecnologia são comuns os elevados custos em P&D.  

A TI e a globalização permitem uma maior economia de escala, explorando e 

permitindo que as empresas vendam a baixo custo em um mercado mundial.  A medida 

em que os executivos das industrias têxteis adotarem computadores de baixo custo e 

redes online para processar as informações das organização, os custos variáveis 

despencarão. 

Se um número cada vez maior do setor têxtil se concentrar em torno de si, 

existirá uma tendência natural para o líder de mercado avançar ainda mais causando 

uma monopolização de negócios.  Por sua vez, a economia tradicional, funciona na 

suposição de retornos decrescentes.  À medida que uma empresa se expande, sugere 

                                            
4 É economista da Universidade Stanford, é o principal proponente da chamada 
teoria de lucros crescentes ("Increasing Retums and the Two Worlds of 
Business", por Brian Arthur, Harvard Business Press, julho de 1996). 
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a teoria, em determinado ponto ela atinge um limite, no qual os custos por unidade de 

produção começam a subir e os lucros unitários a cair.  Por exemplo, uma empresa 

têxtil se expandir, ela chegará a algum limite, como a capacidade de sua administração 

ou o porte de seu mercado regional, além do qual os custos unitários crescerão.  Cada 

executivo ampliará sua produção até atingir custos unitários crescentes.  Nenhuma 

empresa consegue controlar o mercado, de modo que a concorrência prospera. 

Embora nem a globalização nem a TI exijam que as normas básicas da 

economia sejam rescritas, exigem-se que os responsáveis pelas instâncias decisórias 

compreendam melhor os fundamentos econômicos, para responder à mudança rápida 

e à maior incerteza do modo mais apropriado.  Para que os executivos desfrutam 

plenamente dos ganhos de produtividade que a tecnologia da informação é capaz de 

produzir, eles terão que utilizar às pessoas, as ferramentas, e principalmente os 

sistemas de informação, conforme BRIAN (1996). 

 

2.1.8.5  Tecnologia da Informação, Usar ou Não Usar. 

MORAES (1997), a utilização da Tecnologia da Informação, em que algumas 

pesquisas demonstram que a informática tornou-se ferramenta essencial para a 

sobrevivência das empresas.  Os executivos ainda estão distantes dessa ferramenta 

estratégica, tratando-a como se fosse, apenas, um instrumento de apoio às atividades 

da administração do dia-a-dia, e não à estratégia de negócio, tornando um fator 

diferencial de competitividade.  Uma pesquisa revela que 43% das empresas que 

utilizam serviços de informática não estão satisfeitas com os resultados alcançados 

pelas empresas.  Isto se dá por dois motivos: 

a)  precisa-se melhorar o currículo do profissional de informática para torna-lo 

capaz de ouvir o cliente, interessar-se e participar dos negócios da empresa. 

b)  ensinar o cliente como ele poderá contribuir para o sucesso do 

desenvolvimento dos projetos da informática.  Isto é, tornar o alto executivo 

de uma organização, ser o único responsável pela informática, de forma que a 

informática fique, sempre, subordinada à sua esfera de  atuação. 
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2.2  Gerenciamento da Informação. 

Segundo McGEE (1994), um bom gerenciamento de informação baseia-se no 

controle eficaz e método formal, as informações de que os executivos necessitam para 

desempenhar bem suas funções.  As necessidades de informações dos executivos 

diferem de acordo com seu nível hierárquico.  Os executivos de alto escalão precisam 

de informações sobre planejamento estratégico.  Assim as fontes de informações que 

os executivos precisam em grande partes são externas.  Os executivos de níveis 

intermediários precisam de informações internas e externas.  Além do que este fluxo de 

informação precisa ser mais rápido.  Os executivos dos níveis inferiores, que 

preocupam-se com o controle operacional, precisam na maioria das vezes de 

informações altamente detalhadas, exatas e com uma certa freqüência rotineira, suas 

fontes de informações são na maioria internas. 

A inaptidão dos executivos em definir seus objetivos de curta e de longa 

duração, ou a ausência destes objetivos, deve-se tomar o cuidado para somente 

interpretar a nível de organização.  O desempenho em tais níveis inevitavelmente dilui 

a eficácia da administração.  Esta divisão de alvo indica a necessidade de técnicas 

pelas quais a administração poderia integrar os objetivos e atividades da organização 

de um modo econômico e eficaz.  Dessa forma, a organização como um todo 

conseguiria uma unidade de propósito, desde a cúpula até a base. 

Através do reconhecimento das atuais inadequações organizacionais, a 

Administração da Informação definiu alguns dos problemas que uma teoria geral de 

sistemas empresariais poderiam atacar.  Algum dia, os esforços ininterruptos dos 

pesquisadores operacionais e das pessoas de todos os campos, com orientação 

empresarial, produzirão os novos conceitos e proporcionarão a tão necessária estrutura 

de referência.  Espera-se que este trabalho poderá ajudar a implantar as mudanças 

necessárias para manter a indústria têxtil de Blumenau em competição nos mercados 

nacionais, no Mercosul e principalmente nos mercados mundiais. 

Segundo McGEE (1994), o gerenciamento da Administração da Informação 

deve ser genérico por dois motivos.  O primeiro motivo, em cada segmento econômico 

e em cada organização a informação recebe ênfases diferentes.  O segundo motivo, os 

diferentes níveis de importância e valor entre as organizações assumem diferentes 

tarefas dentro do modelo. 
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2.2.1  Estratégia da Informação. 

Conforme, ainda, o mesmo McGEE (1994), estratégia da informação é o 

processo essencial a criação, captação, organização, distribuição, interpretação e 

comercialização da informação.  O que mantém as organizações unificadas é a 

Informação, e é considerado menos importante a tecnologia que utiliza-se para apoiar 

esses processos.  No uso da informação a Tecnologia da Informação pode ser um fator 

importante no aperfeiçoamento, mas sem as informações e sem os usuários das 

informações, pode-se tornar um “peso morto”, informação inútil. 

O maior valor da Tecnologia da Informação poderá ser a própria informação que 

fornece um maior feedback às empresas.  Em vez de obter maior informação a 

Tecnologia da Informação tende-se  manter as atenções voltadas mais para aquilo que 

ela é capaz de fazer.  Para se fazer uso a informação é preciso qualificar e requalificar 

as pessoas e as organizações, fazendo melhor uso de indivíduos para poderem 

administrar melhor as informações. 

Para uma vantagem comparativa real a estratégia competitiva ainda é utilizar-se 

de dinheiro, de capital.  As empresas que colocam o tamanho como uma pedra 

fundamental de suas estratégias, podem estar correndo um grande risco frente a seus 

concorrentes capacitados na área de informação.  A história mostra que não existe 

mais vantagens nas empresas que façam grandes investimentos em instalações, 

equipamentos e capacidade.  A informação e definição de estratégia é ressaltada pelo 

Professor Michael Porter, da Harvard Busines School, onde, o poder dos fornecedores 

e dos clientes em relação à empresa e seus concorrentes.  Para entrar no mercado 

terão que influenciar a natureza da concorrência de um segmento de negócio.  

As estratégias competitivas das empresas são na maioria semelhantes, onde 

todas estão interessadas em alta qualidade, produtos com custos baixos, para 

satisfazer as exigências dos clientes, no entanto, todas as empresas reconhecem que 

toda a concorrência é baseada em preços, logo, uma forma de justificar os altos preços 

é adicionar algum tipo de valor. 

Um recurso na informação estratégica é apresentar aos seus funcionários e 

acionistas, que o plano estratégico da empresa contenha uma declaração semelhante 

a esta: 
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“XYZ, Inc. será o líder mundial do fornecimento de artefatos cinzentos de alta 
qualidade e baixo custo, fornecendo um alto valor adicional a nossos clientes, 
rendimentos elevados para nossos acionistas e empregos compensadores para 
nossos funcionários”.  
McGEE (p.33, 1994). 
 

De acordo com McGEE (1994), uma estratégia competitiva propiciada pela 

informação é um mapa de informações onde responde algumas perguntas em que a 

empresa irá desempenhar um papel muito importante.  É a empresa de alguma 

maneira eficiente e eficaz.  Utilizar-se de informações no ambiente competitivo, 

fornecendo aos seus clientes e fornecedores que informações eles precisarão, mas, 

combinando com as suas próprias informações existentes na empresa.  A informação e 

a integração é um dado vital para o planejamento estratégico da empresa.  Para 

processos vitais de negócios a informação e a Tecnologia da Informação tem dado 

significativas na vantagem competitiva.  A informação é um elo entre a estratégia 

definida e sua execução, servindo como um feedback para garantir que está em 

conformidade com a estratégica, uma outra ligação é o fornecimento da fonte de 

informação para as empresas. 

2.2.2  Gerência da Informações. 

Uma pesquisa realizada por Davenport (in McGEE, 1994) estudaram vinte e 

cinco empresas, onde identificaram cinco estilos de gerência da informação, são eles:  

a) utopia tecnocrática; 

b) anarquia; 

c) feudalismo; 

d) monarquia; e 

e) federalismo. 

Conforme tabela 2, a seguir, está uma descrição detalhada dos estilos de 

gerência da informação, conforme os cincos estilos descritos anteriormente. 
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Tabela 2. Estilos de gerência da informação 

ESTILOS DESCRIÇÃO 

Utopia  

Tecnocrática 

Uma abordagem altamente tecnológica do gerenciamento da informação 

que enfatiza a classificação e a modelagem do patrimônio de 

informações de uma organização, apoiando-se fortemente em novas 

tecnologias. 

Anarquia Ausência completa de uma gerência da informação, que deixa a cargo 

dos indivíduos obter e gerenciar sua própria informação. 

Feudalismo Gerenciamento da Informação por unidades de negócios ou funcionais, 

que definem suas próprias necessidades de informação e repassam 

apenas uma informação limitada à empresa em geral. 

Monarquia A classificação da informação e a definição de seu fluxo através da 

organização é feita pelos líderes da empresa, que podem ou não 

partilhar de boa vontade a informação após coletá-la. 

Federalismo Uma abordagem de gerenciamento da informação baseada no consenso 

e na negociação de elementos de informação - chave e no fluxo da 

informação para a organização. 

 

Fonte: Adaptado de McGEE,  1994,  p. 155. 

 

2.3  A Industria Têxtil. 

As definições e o fluxo operacional da industria têxtil, descrito a seguir, foram 

baseados em pesquisas, manual interno na empresa e depoimentos pessoais, 

realizados juntos a duas empresas de médio e pequeno porte, localizadas na cidade de 

Blumenau.  Gostaria, de deixar aqui registrado, o nosso agradecimento pela atenção 

dispensada e a ajuda na realização deste trabalho, as empresas e as pessoas, que de 

uma forma humilde e simples, relataram suas atividades nas respectivas empresas.  A 

pedido das empresas, e por motivos éticos foi pedido para não identificar o nome das 

mesmas. 
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2.3.1  Matéria Prima. 

A principal matéria-prima utilizada na Industria Têxtil é o algodão, proveniente 

das usinas de descaroçamento.  O Algodão é recebido na fábrica, prensado em fardos 

de aproximadamente 200 kgs, descarregado e retirados amostras de dois lados de 

cada fardo.  Os fardos ficam aguardando nos depósitos, enquanto as amostras seguem 

para análise na FBET (Fundação Blumenauense de Estudos Têxteis).  Posteriormente, 

de posse dos resultados dos testes, elabora-se uma programação de mistura de fardos 

a serem injetados nas fiações, baseadas nas características das fibras. 

O algodão é uma fibra vegetal que se prende à semente do algodoeiro, uma 

planta da família das malváceas.  No Brasil a espécie mais usada é a Gossipium 

Hirsutum.  É interessante conhecermos algumas características que influenciam no 

processo de fiação e na qualidade do fio: 

1. classificação comercial - A classificação comercial do algodão é realizada 

pelo sistema convencionado de avaliação comparativa das amostras, com os 

tipos oficiais das coleções de padrões físicos apresentados pelo Ministério da 

Agricultura para algodões produzidos nas diversas regiões brasileiras.  A 

classificação comercial do algodão feita pela FBET, é acompanhada pela 

CIDASC, órgão Catarinense responsável pela fiscalização e classificação de 

produtos de origem vegetal, por Delegação do Ministério da Agricultura.  A 

classificação varia de 1 a 9 sendo quando maior o grau atribuído, pior o 

algodão. 

2. finura - A finura das fibras de algodão é analisada através do aparelho 

Micronaire e Fibronaire e consiste em forçar a passagem de ar entre uma 

massa de fibras.  Quanto maior a resistência oferecida ao ar, maior a finura 

das fibras existentes na amostra analisada. 

3. maturidade - É o grau de amadurecimento da fibra, quanto mais grossa mais 

imatura.  Utiliza-se o aparelho IIC Shirley Fineness/Matury Tester. 

4. conteúdo de impurezas - Determina aproximadamente o percentual de 

impurezas, cascas, poeira, etc., que é eliminado no processo de fiação. 

Utiliza-se o aparelho Shirley Analyser. 

5. comprimento - O comprimento é de grande importância para a fiação das 

fibras de algodão.  Quanto maior for o comprimento, maior será a amarração 
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das fibras na formação do fio.  O aparelho utilizado para fazer este teste é o 

Fibrografh. 

6. resistência e alongamento - O resultado da resistência e do alongamento das 

fibras de algodão à tração, é obtido através de teste no aparelho Pressley ou 

Stelometer. 

7. grau de caramelização - O índice de caramelização das fibras do algodão 

influência no rendimento da fiação.  Quanto maior for o grau de 

caramelização, maior o número de enrolamentos nos cilindros das máquinas. 

Este teste é feito utilizando-se os seguintes aparelhos:  

• Shirley Analyser; 

• Estufa; e 

• Colorímetro para algodão. 

2.3.2  Sistemas e Misturas. 

Após o recebimento dos resultados dos testes da FBET, estes são analisados e 

dispostos em forma de gráficos, para acompanhamento.  A característica das fibras, 

mais importantes para a ajustagem das máquinas, é o comprimento.  A coloração do 

algodão também é importante porque influência na aparência do  fio e do tecido.  Caso 

a mistura não seja uniforme, ocorre a formação de manchas. 

Baseado então na coloração e no comprimento observado no resultado dos 

testes, faz-se uma distribuição racional, procurando-se misturar o melhor e mais 

uniforme possível, os fardos para serem abertos em cada dia. 

2.3.3  Fluxo Produtivo 

2.3.3.1  Sala de Abertura 

A primeira etapa do processo de fiação é executada na sala de abertura, por um 

conjunto de máquinas com a finalidade de abrir, limpar, misturar e uniformizar o 

conjunto de fibras de algodão.  

• Produto de entrada: algodão em pluma prensado 

• Produto de saída: flocos de algodão. 
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2.3.3.2  Carda 

Na carda se dá a continuação da abertura e limpeza das fibras, e o início do 

processo de paralelismo, havendo a formação de uma manta por flocos de algodão em 

seguida transformado em fita.  

• Produto de entrada: manta 

• Produto de saída: fita 

 

2.3.3.3  Passador 

O passador tem por finalidade dar maior uniformidade ao produto, regularizando 

seu diâmetro (título), por meio da duplicação e continuando o processo de paralelismo 

por intermédio da estiragem, transformando 4, 6 ou 8 fitas em apenas uma mancha.  

• Produto de entrada: 4,6, ou 8 fitas 

• Produto de saída: 1 mecha acondicionada em lata 

2.3.3.4  Maçaroqueira 

A maçaroqueira tem a finalidade de transformar mecha em pavio, através de 

estiragem e ligeira torção, formando uma bobina de formato troncocônico, chamada de 

maçaroca.  A torção é feita para não haver ruptura do pavio durante o enrolamento e 

posterior desenrolamento.  

• Produto de entrada: mecha 

• Produto de saída: pavio 

2.3.3.5  Filatório 

A finalidade no filatório é transformar o pavio em fio, definindo seu título e sua 

torção, através de estiragem e torção.  O fio produzido no filatório é composto de um só 

cabo e a sua torção é realizada entre fibras, por este motivo chamado de fio singelo.  

• Produto de entrada: pavio 

• Produto de saída: fio singelo 
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2.3.3.6  Bobinadeira 

A bobinadeira transpõe o fio de espulas para cones ou cilindros, retirando as 

imperfeições eletronicamente, como: emendas de filatório, pontos grossos e acumulo 

de pó.  

• Produto de entrada: fio em tubetes (espulas) 

• Produto de saída: fio singelo acondicionando em cones e que passa a chamar-

se “bobinas cônicas ou cilíndricas”. (rocas). 

 

2.3.3.7  Retorcedeira 

A retorcedeira tem a finalidade de retorcer dois ou mais fios singelos, formando 

um único fio retorcido, a fim de dar maior uniformidade e resistência ao produto.  

• Produto de entrada: 2 ou mais fios singelos (bobinas) 

• Produto de saída: 1 fio retorcido (linha) acondicionado em cones (bobina 

cônica) 

2.3.3.8  Fiandeira e Bobinadeira Open-End 

A open-end tem por finalidade transformar mecha em fio, acondicionando-o em 

bobinas.  A open-end é alimentada diretamente pela mecha do passador, substituindo 

no processo de fiação convencional, a maçaroqueira o filatório de anéis e a 

bobinadeira.  

• Produto de entrada: mecha 

• Produto de saída: fio singelo acondicionado em bobinas cilíndricas 

2.3.4  Controle de qualidade no Fio 

Normalmente, quando se fala em qualidade, pensa-se sempre em perfeição.  Na 

verdade qualidade não quer dizer isto.  Qualidade significa adequação de determinado 

produto ao fim que ele se destina, por exemplo o fio que entra na composição do 

vestido da rainha da Inglaterra deve ser bem diferente daquele que entrará na 

composição de sacos de embalagem, ou seja, no segundo caso podemos tolerar no fio 

um maior número de imperfeições, defeitos e falhas técnicas. 
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No caso do fio, considera-se defeitos os pontos finos, pontos grossos, néps, 

slubs, pés-de-galinha, fio fraco, pouca torção, título grosso ou fino, fio manchado, entre 

outros. 

A área da qualidade está em constante contato com a qualidade da tecelagem, 

beneficiamento e manufaturas.  Estas atividades mantém constante intercâmbio de 

informações sobre problemas existentes na fabricação dos produtos da empresa. 

A base de um bom produto final da empresa está em obter um bom produto na 

fiação.  Para tanto, procura-se corrigir imediatamente qualquer anormalidade verificada 

nos fios, buscando melhorar cada vez mais sua qualidade, através de experiências, 

pesquisas, inovações e principalmente concientização do pessoal envolvido na 

fabricação, para a importância da qualidade na melhoria do nosso mundo e do nosso 

padrão de vida. 

 

2.3.5  Pesquisa Nível de Emprego e Estabelecimento Industrial do Setor Têxtil 

Os dados representados nas figuras 9,10,11 e 12 fornecidos pelo Instituto de 

Pesquisa da População Urbana de Blumenau (IPPUB), mostram o acréscimos dos 

níveis de empregos e empresas do setor têxtil existente em Blumenau, numa 

comparação do setor têxtil com outros setores de Blumenau, entre os anos de 1985 e 

1993. 

Figura 9. Nível de emprego em 1985 
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Fonte: Instituto de Pesquisa da População Urbana de Blumenau (IPPUB),  1997. 
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Figura 10. Nível de emprego em 1993 
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Fonte: Instituto de Pesquisa da População Urbana de Blumenau (IPPUB),  1997. 

Figura 11. Estabelecimentos Industriais em 1985 
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Fonte: Instituto de Pesquisa da População Urbana de Blumenau (IPPUB),  1997. 
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Figura 12. Estabelecimentos Industriais em 1993 
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Fonte: Instituto de Pesquisa da População Urbana de Blumenau (IPPUB),  1997. 

2.3.6  Pesquisa FIESC Participação da Industria do Setor Têxtil 

Segundo OLIVEIRA (1997) descreve que existe uma luz no fim do túnel para a 

industria têxtil, em que depois de um período negro, a partir de 1997 a industrial têxtil e 

de confecção supera a crise e está conseguindo enfrentar a concorrência estrangeira, 

modernizando a fábrica e aumentando a produtividade. 

Diz Luiz Medeiros5 “Nosso grande objetivo é aumentar as exportações”, no ano 

1997 considera ser o ano da fronteira para a industria têxtil brasileira, quem já consegui 

enfrentar a crise, está colocando a organização em ordem, e afastando três fantasmas, 

a concorrência estrangeira, a baixa produtividade e o maquinário antigo.  E muitas das 

empresas estão em situações difíceis, dos quais a maioria não deverão sobreviver.  

De acordo com Luiz Medeiros, acredita que além dos três fantasmas citados 

anteriormente, em particular, colocaria um quarto, seria a redução de impostos para 

algumas empresas como a Coteminas (Cooperativa Têxtil de Minas Gerais), que além 

da redução nos impostos, ela produz em larga escala os produtos base.  Se as 

empresas começarem a investir na exportação, há previsões que por volta do ano 2000 

o montante das vendas para o exterior estarão  estabilizados em aproximadamente 

US$ 1,5 bilhões.  Uma otimista previsão baseadas em competitividade demonstrou que 

                                            
5 Presidente da ABIT (Associação Brasileira da Industria Têxtil) 
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a industria têxtil nacional, prevê que na virada do milênio com as exportações as 

vendas irão dobrar, conforme demonstrado na figura 13. 

Figura 13. Vendas Exportação 
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Fonte: Adaptado de Oliveira, 1997, p. 12. 

Um caso bem sucedido foi uma empresa do Estado de Santa Catarina, que após 

uma automação industrial, investimento em tecnologia.  OLIVEIRA (1997) relata uma 

pesquisa da FIESC (Federação das Industrias do Estado de Santa Catarina) que a 

crise do setor têxtil é tão grande que a FIESC em 41 das maiores empresas 

catarinenses do setor têxtil revelou que em 1996, o índice de demissões chegaram a 

12%, representando a extinção de cinco mil postos de trabalho, diminuindo as folhas de 

pagamentos em 20%, esta comparação foi feita com o ano anterior.  É importante que 

se diga, que  além das empresas terem que se requalificar, principalmente os seus 

funcionários também terão de que se qualificarem e requalificarem, para melhorar a 

qualidade dos produtos. 

As figuras 14 e 15 representam o setor têxtil catarinense sendo o responsável 

por 11% da receita catarinense e, US$ 390 milhões de vendas em exportações, cerca 

de 15% do total no estado de Santa Catarina. 
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Figura 14. Participação dos têxteis da receita no Estado de Santa Catarina 

Setor Têxtil
11%

Outros Setores
89%  

Fonte: Adaptado de Oliveira, 1997, p. 14. 

 

Figura 15. Participação dos têxteis da exportação no Estado de Santa Catarina 

Setor Têxtil
15%

Outros Setores
85%  

Fonte: Adaptado de Oliveira, 1997, p. 14. 

 

Os têxteis estão escolhendo para 1997 a exportação como uma saída para o 

crescimento e a melhoria do setor.  Um exemplo de exportação em Blumenau são duas 

empresas no setor têxtil, a primeira em malhas possui cerca de 70 franquias 

distribuídas pela América Latina, Estados Unidos e Europa, a segunda é em cama, 

mesa e banho em que detêm aproximadamente 40% na participação no mercado 

nacional, e exporta para 44 países no mundo inteiro.  De acordo com Luiz Medeiros, 

além das exportações, melhoramento do parque tecnológico, redução de impostos e, 

melhoria na qualidade dos produtos, são necessários um bom sistema de informação 

em que os executivos poderão apoiar-se para tomarem as decisões estratégicas da 

organização. 
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2.4  Formulação Estratégica Empresariais 

Segundo PORTER (1991), uma organização possui uma estratégia competitiva, 

seja ela explícita ou implícita.  A estratégia na organização pode ter sido desenvolvido 

explicitamente por meio de um processo de planejamento, ou explicitamente através 

das atividades dos vários departamentos funcionais da empresa.  Um processo 

explícito de formulação estratégica garante, pelo menos as políticas, um conjunto 

comum de metas.  Grande parte da ênfase nos processos formais de planejamento 

estratégico é dada à indagação destas questões  de maneira simples e organizada. 

De acordo com PORTER(1991), a análise compreensiva de uma organização e 

de seus concorrentes exige um grande volume de informação.  Algumas destas 

informações são difíceis de obte-las.  As informações obtidas devem ser analisadas e 

utilizar uma metodologia para a tomada de decisão, refletindo sempre os problemas 

práticos da execução desta análise.  

O desenvolvimento de uma fórmula ampla para o modo como uma empresa irá 

competir, é o desenvolvimento de uma estratégia competitiva.  Segundo o mesmo 

PORTER (1991), a estratégia é importante para a companhia, a utilização do método 

clássico para a formulação de estratégia, bem com a relação entre a formulação de 

estratégia e o papel e, as funções mais amplas da gerência geral.  Uma grande análise 

é feita no processo para a formulação de uma estratégia competitiva, em que, as 

empresas deverão responder algumas perguntas tais como:  

a)  o que a empresa está realizando no momento? (Identificação / Suposições 

implícitas). 

b)  o que está ocorrendo no meio ambiente? ( Análise da Indústria / Análise da 

concorrência / Análise da Sociedade / Pontos fortes e Pontos fracos). 

c)  o que a empresa deveria estar realizando? ( Testes de suposições e 

estratégia / Alternativa estratégicas / Escolha estratégica). 

Do ponto de vista estratégico uma análise estrutural e estratégica competitiva, 

as condições cruciais são o posicionamento da empresa quanto às causas básicas de 

cada força competitiva.  As empresas devem se posicionar em relação aos substitutos; 

competir contra os concorrente estabelecidos; e contra as fontes de barreiras de 

entradas.  Uma ação ofensiva ou defensiva é assumida por uma estratégia competitiva, 

criando uma posição defensável contra as forças competitivas.  De uma forma ampla, 
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uma estratégia competitiva compreende uma série de abordagens possíveis, tais como: 

posicionamento da empresa proporcionando a melhor defesa contra o conjunto 

existente de forças competitivas; influenciando o equilíbrio através de movimentos 

estratégicos e, assim, melhorar a posição relativa da empresa; explorando a mudança 

na evolução da industria trazendo com ela mudanças nas fontes estruturais da 

concorrência; e estratégia de diversificação no quadro de referência para analisar a 

concorrência industrial, e a identificar tipos particulares valiosos de relacionamento na 

diversificação. 

De acordo com PORTER(1992), vantagem competitiva é o modo pelo qual uma 

empresa escolhe e implanta uma estratégia genérica a fim de obter uma sustentação 

numa vantagem competitiva.  A cadeia de valores é o instrumento básico para 

diagnosticar a vantagem competitiva de uma empresa, nas atividades distintas da 

produção, marketing e distribuição dos produtos.  A cadeia de valores tem uma função 

poderosa de influenciar o escopo das atividades de uma empresa, e como um escopo 

mais amplo pode intensificar a vantagem competitiva através da exploração de inter-

relações entre as cadeias de valores que atende vários segmentos, industriais ou áreas 

geográficas. 

Para PERRY (1993), a base da estratégia ofensiva nas empresas é o princípio 

dos empresários.  As empresas que implementam estratégias ofensivas comportam-se 

como empresários promovendo a expansão agressiva.  Novos negócios são criados a 

partir do momento em que as empresas buscam a estratégia ofensiva, nesta busca as 

empresas tiram negócios dos concorrentes. 

Segundo LAUDON (1994), o Sistema de Informação como fator de 

competitividade, é a informação como um recurso estratégico para os Sistemas de 

Informação.  O Sistemas de Informação estratégico é abrangente capaz de mudar 

metas, operações, produtos, serviços ou relações ambientais para ajudar a 

organização a ganhar vantagens competitivas.  As organizações vêem as mudanças 

nas concepções de informação nos Sistemas de informação, a informação como mal 

necessário; a informação como instrumento de suporte de uso geral; a informação 

como instrumento administrativo e a informação como o recurso estratégico.  Na  

tabela 3 é demonstrado a evolução nos períodos de tempo da concepção da 

informação, Sistemas de Informação e propósitos.  
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Tabela 3. Evolução da informação 

PERÍODO DE 

TEMPO 

CONCEPÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 

SISTEMAS DE  

INFORMAÇÃO 

PROPÓSITO 

 

1950 – 1960 

Mal burocrático 

necessário 

S.I. eram chamadas 

de máquinas de 

contabilidade 

eletrônicas 

Apressar a 

contabilidade na 

organização 

 

1960 – 1970 

Suporte de 

propósito geral 

Administração de 

Sistemas de 

Informação da 

fábrica 

Apressar a geração 

de relatórios gerais 

 

1970 – 1980 

Personalizar o 

controle 

administrativo 

Sistemas de 

suporte à tomada 

de decisão e 

executivos 

Melhorar e 

personalizar 

decisões 

 

1985 - 2000 

recurso estratégico 

para vantagens 

competitivas 

Sistemas 

estratégicos 

promover a 

sobrevivência e 

prosperidade da 

organização 

 

Fonte: Adaptado de Laundon, 1997,  p. 109. 

2.5  Modelagem de Negócio 

Para FURLAN (1997), a modelagem de negócio é dividido em três partes, são 

elas: 1) Modelagem Estratégica; 2) Modelagem Funcional e 3) Modelagem de Dados.  

Hoje nas empresas, a modelagem de negócio está criando-se um novo perfil 

profissional em informática, chama-se analista de negócios, onde foi uma evolução do 

administrador de dados, analista de sistemas, analista de organizações e métodos.  

Esta evolução nota-se uma certa confusão na cabeça do executivo das empresas, 

mas, é uma função perfeitamente aceitável nas empresas.  Este profissional é um 

conhecedor do negócio da empresa, sendo assim, ele pode dar um assessoramento ao 

executivo na tomada de decisão.  Em algumas organizações existe até o cargo de 
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diretor de Informações Estratégicas, onde são identificadas, levantadas, coletadas as 

informações mais importantes para o negócio da empresa, as mais necessárias para a 

tomada de decisão. 

2.5.1  Modelagem Estratégica 

Muitos vendedores de software confundem-se entre modelagem estratégica e 

desenvolvimento de EIS - Executive Information Systems.  De acordo a FURLAN 

(1997) no planejamento estratégico empresarial a modelagem estratégica é a espinha 

dorsal.  A modelagem estratégica vai da compreensão do cenário empresarial desde o 

entendimento da razão de ser da organização até os planos de ação para a 

concretização das estratégias.  

Para o mesmo FURLAN (1997), um esquema conceitual é o inter-

relacionamento dos objetos do modelo estratégico.  Em que estabelece inicialmente a 

missão da organização e em seguida relacionado os objetivos dos executivos, 

estratégicos e táticos, posteriormente é determinado os fatores chaves de sucesso, 

onde são concretizadas as estratégias, e por fim, de acordo com as estratégias 

estabelecidas pela organização  é traçado o plano de ação conforme demonstrado na 

figura 16.  

2.5.2  Modelagem Funcional 

Por volta dos anos 80 a modelagem funcional é muito importante.  As 

organizações mantinham áreas gerenciais de Organizações e Métodos, para a 

elaboração, confecção e implantação dos processos funcionais nas empresas.  Já as 

atuais estruturas  organizacionais, dividem e diversificam a distribuição de tarefas, 

exigindo uma enorme participação da tecnologia da informação como sendo um agente 

de integração dos processos. 

Ainda o mesmo FURLAN (1997), o modelo organizacional é a visão formal da 

empresa, com sua divulgação e conhecimento divulgado dentro da organização.  No 

modelo funcional existe recursos e não possui pessoas, não existindo uma hierarquia.  

O modelo funcional agrega recursos para concretizar a missão da organização, os 

recursos são gerenciados pelas funções de negócios, conforme representado na  

tabela 4. 
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Figura 16. Modelagem estratégica - Esquema conceitual 

 
Fonte: Adaptado de Furlan, 1997,  p. 3. 

Tabela 4. Unidade organizacional  X  Função 

FUNÇÃO 

 

U.O. 

 

MARQUETING 

 

FINANÇAS 

 

R.H. 

 

P&D 

 

SUPRIMENTOS 

Diretoria de 

Marketing 

X     

Diretoria 

Adm. 

Financeiro 

 X X  X 

Diretoria de 

Produção 

   X  

Presidência      

 

Fonte: Adaptado de Furlan, 1997,  p.  27. 
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2.5.3  Modelagem de Dados 

De acordo com Enio Carlos Vieira6, alguns profissionais nas empresas têxteis de 

Blumenau discordam que os dados são a parte mais importante na empresa, eles 

consideram que o mais importante são os processos e funções.  Alguns analistas de 

sistemas defendem que o diagrama fluxo de dados (DFD) são os modelos mais 

importante.  O consultor relata que numa certa empresa no setor têxtil que prestou 

consultoria, foi contratado para fazer o modelo de dados da empresa.  A idéia principal 

era fazer modelo de dados de todo os sistemas existentes da empresa, os sistemas já 

implantados e os que estavam em andamento.  Todos os modelos de dados deveriam 

de ser feitos top down (de cima para baixo), conforme a teoria empregadas por 

diversos autores, não deu certo, fez então, o modelo boton up(de baixo para cima), 

também não deu certo, então resolveu fazer do meio para cima, desta vez deu certo.  

Conseguiu fazer todos os modelos de dados dos sistemas já implantados, para 

documentar esta atividade usou-se uma ferramenta chamada Excelerator (marca 

registrada da DTS-Sistemas).  A técnica top down funciona para os sistemas que estão 

sendo desenvolvidos, os que estão na fase inicial, ainda no levantamento de dados.  

Finalmente juntou os modelos de dados dos sistemas existente e dos que estavam 

sendo desenvolvidos e, montou o modelo de dados da empresa.  

Com esta atividade concluída veio o segundo grande desafio, manter atualizado 

os modelos de dados, então começou a fazer um trabalho de concientização com os 

analistas de sistemas, em que, se o modelo estava pronto e se passar o modelo de 

dados através de um tubo, poderia sair do outro lado o DFD que eles tanto defendiam.  

Os analistas de sistemas concordaram com o conceito apresentado passando a utilizar 

e atualizar os modelos de dados.  E atualmente somente é feito na empresa os 

modelos conforme demonstrado na tabela 5, e na figura 17 é demonstrado um exemplo 

de  

 

 de dados desenhado nas empresas. 

                                            
6 Enio Carlos Vieira, Diretor de Consultoria em Sistemas e Informação da DPH - Consultoria. Engenheiro Mecânico, formado 

pela Universidade Federal de Santa Catarina, consultor de empresa na área de informática - Modelagem de Dados. 
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Tabela 5. Geração / Atualização dos modelos 

 SISTEMAS 

NOVOS 

SISTEMAS 

NOVOS / EM 

IMPLANTAÇÃO 

SISTEMAS 

 JÁ  

IMPLANTADOS 

DIAGRAMA FLUXO 

DE DADOS 
X X  

MODELO 

FUNCIONAL 
X X  

MODELO FÍSICO X   
MODELO DE 

DADOS 
X X X 

 

Fonte: Adaptado de Furlan, 1997,  p. 57. 

Para FURLAN (1997), o investimento por muito tempo nos aspectos conceituais 

de modelagem de dados, reverte-se em benefícios na implantação da base de dados, 

conforme demonstrado na figura 16.  É importante também salientar que a prática é 

diferente da teoria, certos aspectos da vida real são desgostos e antipáticos; um bom 

enfoque é o de reconhecer que tais aspectos existem e terão um impacto negativo em 

nosso trabalho, caso não sejam devidamente tratados.  Dentre estas dificuldades 

encontra-se: 

a)  incompleteza de requerimentos; 

b)  tamanho e complexidade; e 

c)  prazo. 
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Figura 17. Modelo de dados 

 
 

Fonte: Adaptado de Furlan, 1997,  p. 57. 

 

2.6 Engenharia da Informação 

Para o desenvolvimento de Sistemas de Informação, nas pequenas e médias 

empresas do setor têxteis de Blumenau, sugere-se utilizar a metodologia aplicada à 

Engenharia da Informação (fases da engenharia da informação).   

2.6.1 Conceitos 

De acordo com MELENDEZ (1990), nas empresas e nas instituições possuem 

alguns problemas semelhantes em termos de análise e construção dos seus Sistemas 

de Informação, pois a cada decisão, novos dados são gerados e a cada execução de 

um processo, as formas necessitam de armazenamento diferente, mais estruturado, 

em que possibilita-se futuramente  a recuperação dessas informações.  Em decorrência 

das funções administrativas está havendo um grande crescimento nos banco de dados 

tornando estas funções de uma forma complexa e onerosa.  A demanda de 

informações está ocasionando um aumento contínuo de clientes finais (órgãos, 

clientes, funcionários) que vai desde os órgãos de níveis estratégicos até aos órgãos 
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operacionais, gerando com isso, um número elevado de órgãos responsáveis pela 

geração e manutenção dos dados.  De forma exata e com conceitos formais, com o 

objetivo de desenvolver e manutenir sistemas de processamento de dados através de 

técnicas semelhantes às de engenharia tradicional, a Engenharia da Informação (EI), 

procura tratar as informações necessárias para um bom funcionamento do 

empreendimento.  Para que uma Engenharia da Informação não tenha uma 

metodologia, considerada rígida , mas sim, como uma classe genérica de 

metodologias, é desta forma que a Engenharia da Informação é colocada em prática de 

maneira diferente em cada empresa. 

 

2.6.2 Ferramenta Case        

Conforme FELICIANO (1988), a ferramenta CASE (Computer-Aided Software 

Engineering), significa Engenharia de Software Assistida por Computador, são 

ferramentas que mantêm as informações consistentes e integras.  São usadas manter 

uma documentação adequada no desenvolvimento de sistemas informatizados e 

proporcionam apoiar a diagramação.  Também possuem  um conjunto integrado de 

ferramentas, compostas de alguns recursos típicos: 

a) editor de diagramas; 

b) verificador de sintaxe (erros); 

c) dicionário de dados; 

d) gerador de protótipo; 

e) gerador de código; e 

f) gerenciador de projetos. 

De acordo com GANE (1990) e FISHER (1990) as principais vantagens na 

utilização de ferramentas CASE  são: 

a) especificação completa dos requisitos; 

b) especificações minuciosas do projeto; 

c) especificações atuais do projeto; 

d) redução do tempo de desenvolvimento; 

e) código altamente flexível e de fácil manutenção; e 

f) redução dos riscos de falhas. 
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Um  exemplo de ferramenta CASE é o ET-Sads, Excelerator, ERWIN que é uma 

ferramenta que possibilita o aumentar a produtividade no desenvolvimento e na análise 

dos sistemas, através do processo de modelagem de dados. 

2.6.3 Fases da Engenharia da Informação 

De acordo com MARTIN (1991), um plano estratégico de informações inicia-se 

no topo da organização.  A partir deste plano, seleciona-se uma área de negócios que 

será analisada.  Uma parte dessa área de negócios é selecionada para um projeto de 

sistemas detalhado.  Nos projetos de sistema detalhado são usadas as ferramentas de 

Engenharia da Informação, em que essas ferramentas devem estabelecer um vínculo 

direto com alguma linguagem de quarta geração e também com geradores de 

programas.  Portanto, existem quatro fases na engenharia da informação associadas 

aos quatro níveis da pirâmide, conforme demonstrado na figura 18. 

a) Fase 1 - Planejamento Estratégico de Informações. 

É a fase onde se inicia o processo da Engenharia da Informação, sendo que 

esta fase consiste na definição, como primeiro passo na missão da empresa.  Na 

missão é estabelecido os propósitos mais amplos do negócio da empresa, essa 

definição é feita pela alta administração de uma forma consensual.  No segundo passo 

refere-se na definição dos objetivos da empresa, em que deverão ter um sustentáculo e 

deverá possuir uma total compatibilidade com a missão estabelecida anteriormente.  

No terceiro passo deverá ser fixados a missão e os objetivos da organização, em que 

deve-se  fazer um organograma da empresa.  Esse organograma deverá identificar se 

estão estabelecidos os objetivos da área funcional, para atingir as metas e os desafios, 

em que se encontram os executivos de níveis estratégico, tático e operacional.  Os 

objetivos da área funcional são definidos o que deve ser atingido pela referida área, 

para satisfazer os objetivos da empresa.  Os executivos fixam as metas de nível tático, 

e podem ser definidas como resultados quantificados que se espera atingir para cada 

objetivo da área funcional à qual o executivo esta alocado.  Os executivos de nível 

operacional fixam os desafios que tratam de quantificações e ações mais específicas 

das metas estabelecidas.  Definidos as metas, desafios e objetivos, passa-se para um 

passo seguinte que é determinar os fatores críticos de sucesso, que deverão ser 
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fixados de forma a atingir os objetivos da área funcional.  Futuramente, cada executivo 

irá relacionar suas necessidades de informações, que irão amparar a melhor forma que 

irão atender os seus fatores críticos de sucesso.  A partir dessas necessidades de 

informações, pode-se obter  as entidades e as respectivas classe de dados. 

Figura 18. Fases da engenharia da informação. 

 
 

 
 
Fonte: Adaptado de MARTIN (1991). 

 

b) Fase 2 - Análise da Área de Negócios. 

Nesta fase refere-se ao levantamento dos processos e dados necessários para 

se fazer funcionar uma determinada área de negócios da empresa.  Também é tratado 

nesta fase como estes processos e dados  estão relacionados entre si.  Um modelo de 

dados normalizado é desenvolvido nesta fase, sendo que, as funções identificadas na 

primeira fase são decompostas em processos.  As entidades de dados são utilizadas, 

atualizadas e criadas pelo processo onde são demonstradas através de uma matriz. 

Independente da tecnologia a ser adotada pela organização e também dos sistemas 

existentes, a análise da área de negócios deverá ser, deverá de preocupar-se com a 

tecnologia da informação a ser utilizada, pois, está em constante evolução e os 

Planejamento Estratégico de 
informações 

Análise da Área de Negócios 

Projeto do Sistema 

Construção 
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sistemas antigos em uso podem ser ineficientes.  A análise da área de negócio visa 

identificar as seguintes características: deve ser conduzida separadamente para cada 

área de negócios; cria-se um modelo de dados para cada área de negócios; cria-se um 

modelo de processos detalhado e vincula-se ao modelo de dados; os resultados são 

registrados e mantidos na enciclopédia; requer o envolvimento constante do cliente; 

permanece independente da tecnologia, dos sistemas e dos processos corrente; 

geralmente provoca a reanálise dos sistemas e procedimentos; e identifica as áreas 

para o projeto de sistemas. 

c) Fase 3 -  Projeto do Sistema. 

Nesta fase refere-se sobre à forma pela qual os processos selecionados são 

implementados em procedimentos e como estes procedimentos funcionam. Também 

nesta fase, à um envolvimento do cliente final, direto no projeto dos procedimentos e na 

interação com os protótipos.  Os objetivos desta fase são os seguintes: envolver os 

clientes finais integralmente no processo de projeto; acelerar o projeto e a 

implementação; tornar os sistemas flexíveis e fáceis de alterar; automatizar o projeto, a 

documentação e a manutenção; basear o projeto na enciclopédia; vincular a 

automação do projeto a linguagens de quarta geração ou geradores de programas; e 

criar e desenvolver protótipos. 

d) Fase 4 - Construção 

Nesta fase refere-se sobre a implementação dos procedimentos o uso de 

linguagens de quarta geração, geradores de programas e ferramentas de clientes 

finais.   Um destaque, em especial, é para as técnicas de prototipagem são utilizados 

nesta fase para a construção dos projetos.   

Finalmente, conclui-se que, a Engenharia de Informação, tem como objetivo 

impor regras às fases de análise e projeto.  Essas regras sejam formais o suficiente 

para direcionar o computador na geração de programas, com isso, liberando o 

profissional de Sistemas de Informações da árdua tarefa de meramente codificador de 

programas.  O desenvolvimento de sistemas sob a metodologia da Engenharia de 

Informação esta galgado em auxiliar no problema do backlog de duas formas.  Na 

primeira forma, o planejamento e o rigor resultam em melhores sistemas que requerem 
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menos revisão.  Na segunda forma, na manutenção e o poder do computador estender-

se à geração de programas;  

2.7  Empresas Modernas 

Conforme BOTELHO (1993), vê a empresa de uma forma diferente, quebrando 

alguns paradigmas.  A forma diferente das empresas tradicionais é em não possuir 

hierarquia entre os funcionários da empresa, a função de chefias não existir nas 

empresas.  Uma forma diferente de motivação das pessoas, onde, em vez do superior 

ter que motivar cada uma das pessoas que estão sob o seu comando a todos os 

instantes e o tempo todo, é a própria pessoa que deva motivar-se.  

Na avaliação de desempenho dos funcionários nas empresas atuais é de 

obrigação do chefe conhecer cada um de seus subordinados,  nas empresas modernas 

é melhor que cada um conhecer-se a si mesmo.  

Nas empresas atuais as contratações estão regulamentadas em cima da CLT 

(Contrato Lei Trabalhistas), nas empresas modernas a contratação do funcionário é 

explicar o porque ele está sendo contratado, dizer que ele terá que dar lucro para 

empresa, caso isto não ocorrer será descontado do seu salário.  

Para DRUCKER (1995), trata de mudanças que já ocorreram nas empresas.  

Mudanças cuja responsabilidade dos executivos podem e devem agir em melhorias 

das organizações.  Melhorias estas que eles podem e devem criar, utilizar no futuro 

Sistemas de Informação para tomada de decisão estratégica.  Outro aspecto 

importante é que não se pode tomar decisões para o futuro, pois elas são 

compromissos com ações e estas sempre se dão no presente.  Por outro lado, as 

ações no presente também são a única maneira de se criar o futuro.  Os executivos 

são pagos para executar, isso é, agir com eficácia, mas somente podem fazê-lo tendo 

em vista o presente e explorando as mudanças que já ocorreram. 

Segundo SANTOS (1996), as empresas que desenvolvem tecnologias 

nacionais, que, ao contrário das estrangeiras, dominam a complexa e instável 

legislação brasileira, as ferramentas de gestão empresarial não param de evoluir.  O 

poder de fogo das nacionais é ser competente, significa que é, acompanhar a evolução 

tecnológica, oferecer produtos cuja característica principal é uma equilibrada relação 

custo / benefício.  O alto custo da localização de soluções são as empresas 
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estrangeiras que decidem investir, diretamente no mercado brasileiro de software de 

gestão empresarial, são obrigadas a investir em média, alguns milhões de dólares, 

para tropicalizar seus produtos, o que vai muito além da simples tradução para o 

português.  As soluções de última geração são exibidos selos de software house 

estrangeiras, os produtos que incorporam avançadas tecnologia de tratamento de 

imagem, bem como, os aplicados à organização do trabalho. 

Conforme DONOHUE (1971), nos anos 70 os autores de livros e artigos já 

pensavam em fazer planejamento para um Sistema de Informação.  Preocupavam-se 

com o alto custo dos computadores, em que teriam que armazenar os grandes volumes 

de dados, e também no seu desempenho, na performance dos equipamentos, e 

principalmente na geração de relatórios periódicos, especiais e informação sobre 

orçamentos financeiros. 

Conforme PRINCE (1975), existe um problema entre o planejamento, a gerência 

e o controle das informações necessárias ao processo decisório.  O modelo geral para 

o processo decisório de um sistema tradicional de informação é um sistema fechado, 

que aborda todos os fluxos importantes de informações dentro de uma organização 

empresarial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

O presente trabalho é um estudo estatístico descritivo e dedutivo sobre o uso de 

Sistemas de Informação, para auxiliar os executivos, das pequenas e médias empresas 

do setor têxtil de Blumenau, a tomarem decisões estratégicas.  O estudo estatístico foi 

realizado junto as pequenas e médias empresas do setor têxteis de Blumenau, que não 

utilizam-se de Sistemas  de Informação, para a tomada de decisão estratégica.   

As entrevistas foram realizadas através de questionário contendo 81 perguntas 

conforme anexo I.  Para o preenchimento do questionário foram utilizadas as seguintes 

formas: enviados pelo correio; enviados pela Internet; e aplicados pessoalmente.  A 

população entrevistadas foram as pequenas e médias empresas do setor têxtil  de 

Blumenau.   

Segundo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Blumenau (IPPUB, 

1997), entende-se por empresas de pequeno porte, as que possuem acima de cinco 

empregados, por empresas de médios porte as que possuem acima de cinqüenta 

empregados e empresas de grande porte as que possuem acima de duzentos 

empregados.  As empresas têxteis para fins deste estudo foram consideradas todas as 

organizações de produto têxtil, as que abrigam pelo menos uma das cincos funções 

essenciais da área têxtil.  As funções essenciais são: fiação; tinturaria; tecelagem; 

estamparia; acabamento e confecção.   

Ainda, segundo o mesmo IPPUB(IPPUB, 1997), existem em Blumenau 

aproximadamente duzentos e vinte empresas do setor têxtil, sendo que: dezesseis 

empresas são de grande porte, vinte e cinco são de médio porte, cinqüenta e quatro 

são de pequeno porte e cento e vinte e cinco são micro empresas.  Para a composição 

da quantidade de empresas selecionadas, para a pesquisa  deste trabalho, foram 

selecionadas todas as pequenas e médias empresas do setor têxtil, ou seja, setenta e 

nove empresas.  A classificação da quantidade de empregados nas empresas são 

divididos por tipo de produto gerados.  Neste Caso, não houve preocupação com a 

classificação ou seleção das empresas por tipo(s) de produtos gerados (malharia, 

tecelagem, confecção, etc.).  
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CAPÍTULO IV 

COLETA, ANÁLISE DE DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Coleta e Análise de Dados 

Em termos de distribuição das empresas pesquisadas, obtivemos uma 

concentração de 36% nas pequenas e médias empresas do setor têxtil de Blumenau.  

A figura 19 mostra a distribuição das empresas do setor têxtil de Blumenau por número 

de empregados.  Empresas que apresentam as características têxteis mínimas aqui 

definidas, apresentando um porte médio, com número de empregados, geralmente, 

entre 6 à 200 empregados. 

Figura 19. Distribuição das Empresas 

 
 

O retorno dos questionários foi da ordem de 77%, ou seja, das setenta e nove 

empresas pesquisadas, obtivemos sessenta e uma respostas destas, entre pequenas e 

médias empresas.  Das quais, discutimos e analisamos abaixo, alguns itens de maior 

importância para os objetivos deste trabalho.  O questionário, no anexo I, foi dividido 

em duas partes.  A primeira trata-se da coleta das informações externas, onde 

procurou-se pesquisar sobre o concorrente e o consumidor.  A segunda trata-se das 

informações recebidas internamente nas empresas relativas as áreas Comercial, 

Administrativa / Financeira e Industrial.  

Distribuição das Empresas no Setor 
Têxtil de Blumenau

57%25%

11% 7%

Micro Empresas Pequenas Empresas
Média Empresas Grande Empresa
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Com relação à questão 02, que pretende identificar a existência de Sistemas de 

Informação, observou-se que das 61 empresas respondentes, 28 responderam que 

não possuem Sistemas de Informação.  Em outras palavras, cerca de 46% das 

empresas pesquisadas reconheceram não possuir Sistemas de Informação.  Das 

restantes, 33% das empresas responderam que possuem  Sistemas de Informação 

informal e 21% que possuem Sistemas de Informação formalmente e informalmente.  

Também, é importante salientar que não houve respostas  para as perguntas a)sim, e é 

formal; b) não, e acham desnecessários.  As respostas estão sintetizadas no gráfico da 

figura 20. 

Figura 20. Existência de sistemas de Informação 

 
 

 

A informação coletada através da questão 04 refere-se a dados do ambiente 

externo e interno.  Quanto aos dados externos dos concorrentes,  60% das empresas 

responderam que não coletam informações do ambiente externo.  Os indicadores 

externos pesquisados restringiram-se, no entanto, a informações de concorrentes, 

dados demográficos, características sócio-econômicas e de consumidores.  

Caracteristicamente, apenas 17% das empresas demonstram preocupações com o 

ambiente mercadológico.  Adicionalmente, estas empresas concentram suas 

informações existentes nas tendências dos concorrentes.  As respostas relativas a esta 

questão estão apresentadas graficamente na figura 21.  
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Empresa
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Relativamente as informações dos consumidores, 45% das empresas 

responderam que não coletam informações dos consumidores.  Ainda assim, 18% das 

empresas demonstram preocupações com o comportamento do consumidor, pois 

indicaram coletar informações de suas preferências.  As respostas a esta questão 

estão representadas graficamente na figura 22. 

Em relação ao ambiente interno, é importante mostrar que não houve 

preocupação com a qualidade ou quantidade dos dados coletados e processados pela 

empresa.  A preocupação foi com relação essencialmente à existência das 

informações, pois no ambiente interno as informações fluem melhor, isto é, circulam 

melhor, chegando mais facilmente às pessoas que a utilizam.   

Figura 21. Coleta de Informações – Ambiente externo – Concorrente 
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Informações relativo ambiente externo 
concorrente

1%1%1% 3% 5%

17%

12%
60%

Dados demográficos da região
Alterações nas características sócio econômicas
Tendência de mudanças nas características sócio econômicas
Participação do concorrente no mercado
Ações tomadas pelo concorrente
Tendência do concorrente
Segmento de mercado que ofereçam oportunidades
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Figura 22. Coleta de Informações – Ambiente externo - Consumidor 

Figura 23. Coleta de Informações – Ambiente interno por área 
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Estão apresentadas acima na figura 23 as informações coletadas relativamente 

à questão das informações rotineiras recebidas pelas diversas áreas, observa-se 

dentro do esperado uma concentração maciça na área Administrativa / Financeira, isto 

é, um número elevado de empresas coletam preferencialmente informações 

Administrativa / Financeiras. 

É de se notar, na figura 24 em relação à questão 05 que se refere a existência 

de informações dispersas internamente na empresa, que apenas 23% das empresas 

responderam que as informações circulam organizadamente.  Este percentual 

demonstra que a maior parte das informações estão circulando internamente nas 

empresas, de forma dispersa, sem hierarquia ou ordem de prioridade. 

Com relação à questão 06 (recebimento de informações em tempo hábil), 

observou-se que apenas 15% dos executivos entrevistados afirmam estar recebendo 

informações em tempo hábil, possibilitando-lhes utilizá-las na tomada de decisões 

estratégicas nas empresas.  As respostas estão graficamente mostradas na figura 25. 

 

Figura 24. Informações dispersas nas empresas 
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Figura 25. Recebimento de Informações em tempo Hábil 

 

Relativamente à questão 07 (confiabilidade das informações que circulam 

internamente na empresa), observa-se na figura 26, apenas 41% dos respondentes 

indicaram receber informações confiáveis.  

Relativamente à questão 08, em relação (corporatividade e integração das 

informações), somente 23% das respondentes afirmaram que suas informações são 

corporativas.  As respostas estão sintetizadas graficamente na figura 27.  

Figura 26. Confiabilidade das Informações 
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Figura 27. Corporatividade e integração das Informações  

 

4.2 Interpretação dos resultados 

À época do pré-teste de conteúdo, isto é, por volta de 1993, a cidade de 

Blumenau e região entravam em um período de estagnação econômica.  Nesta época, 

o mercado têxtil das pequenas e médias empresas de Blumenau tinham poucas 

oportunidades de emprego.  A  percepção de que iria abater-se sobre a cidade uma 

grande crise econômica era clara. Parecia iminente o desmoronamento de um dos 

maiores pólos têxteis do país.  Parecia, paradoxalmente,  que as empresas não tinham 

consciência do que realmente estava acontecendo.  Era necessário uma reestrutura 

completa do setor.  Era urgente um reprocesso em direção ao “rightsizing ou 

downsizing”  das grandes, à automação da produção, enxugamento, redução de custo 

e organicidade estrutural.  Esta reforma estrutural nas organizações, no entanto, 

parecia longe de acontecer com a velocidade necessária que o mercado estava 

impondo na época. 

Independentemente das reformas estruturais, porém, há certos elementos da 

vida empresarial que não podem ser desconsiderados, porque evitam problemas 

Corporatividade e Integração das Informações Estratégicas 
com os Sistemas Informatizados Existentes nas Empresas
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23%

Não
31%
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maiores, solucionam os menores e ganham tempo para a solução dos estruturais.  

Neste cenário, o mais essencial deles é, certamente, a informação.  Crises somente 

podem ser enfrentadas e estratégias encetadas se houver posse de informação  

correta e a  tempo.  É neste contexto que se insere nosso trabalho.  A informação está 

sendo utilizada ?  Está sendo bem utilizada e para fins estratégicos ?  Como estão, se 

estão, estruturados os Sistemas de Informação para tomada de decisão estratégica?  A 

resposta a estas questões e a análise de seus elementos constitutivos nas pequenas e 

médias empresas do setor têxtil de Blumenau, é o objeto deste trabalho. 

Assim, ao avaliarmos as respostas do presente trabalho, podemos assinalar 

alguns pontos de ênfase sobre os quais chegamos a conclusões importantes.  A 

análise das respostas estão organizadas em quatro grandes grupos distintos, que são 

os seguintes: a) a existência de Sistemas de Informação nas pequenas e médias 

empresas do setor têxtil de Blumenau; b) o monitoramento das informações no 

ambiente externo; c) o monitoramento das informações no ambiente interno da 

empresa; e d) confiabilidade e corporatividade das informações.  Para cada um destes 

grupos, há um conjunto de evidências  que nos levariam a várias conclusões 

subjacentes.  Para efeito de consistência do atrelamento ao escopo deste trabalho, 

fixar-nos-emos apenas nas conclusões mais significativas. 

No primeiro grupo, as respostas mostraram que a existência de Sistemas de 

Informação nas pequenas e médias empresas do setor têxtil em Blumenau, é ainda 

muito incipiente.  O fato, porém, de 54% das empresas pesquisadas utilizarem-se de 

Sistemas de Informação informalmente ou formalmente, mas acharem-nos necessários 

é, ainda assim, positivo.  Isto mostra a percepção positiva das empresas acerca da 

importância da informação para auxiliar a tomada de decisão estratégica.   

No segundo grupo, a pesquisa mostrou que está havendo muito pouco 

monitoramento do ambiente.  Apenas 17% expressaram preocupação com os 

concorrentes e 12% com eventuais oportunidades no mercado.  É visivelmente fraca, 

portanto, a ação destas empresas na coleta e processamento das informações de 

mercado.  Isto significa dizer que há pouco e em grande parte das empresas nenhuma 

preocupação com o comportamento do consumidor, tendências econômicas, sócio-

culturais, demográficas e outras.  Estrategicamente importante é também o fato das 

empresas não monitorarem seus ambientes externos.  Admitindo que a eficácia das 

estratégias empresariais reside em sua pró-atividade, as empresas necessitam saber 
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exatamente o que acontece em seus ambientes externos.  Ao intuírem apenas, porém, 

sobre tendências ou elaborarem decisões sobre informações parciais, as empresas  

trilham caminhos que eventualmente lhes dão um grau de alívio imediato, apenas 

suficiente para sobreviverem, não para prosperarem (RODRIGUES, 1996).   

No terceiro grupo, como era presumível em ambiente deste tipo, as informações 

coletadas e processadas internamente concentram-se quase que exclusivamente na 

área de escritório (Administrativa / Financeira e Vendas).  As informações na área de 

escritório estão mais concentradas na área de vendas.   Esta concentração é 

explanável pelo fato de que a maioria das empresas entrevistadas possuem sistemas 

informatizados para agilização de seus pedidos de vendas, faturamento, clientes e 

controle de estoque dos produtos acabados.  É importante, ainda, salientar que a 

maioria das informações existentes nestes sistemas informatizados são de níveis 

operacionais, isto significa dizer que os sistemas informatizados na área de vendas, na 

maioria, tem como função principal, a digitação de pedidos de vendas, emissão de 

notas fiscais, dados cadastrais de clientes, controle de estoque dos produtos acabados, 

distribuição de produtos acabados e outros. 

Por fim, evidências da falta de confiabilidade, atualização e corporatividade das 

informações induzem-nos a projetar  um desconhecimento ou despreparo do setor têxtil 

de pequenas e médias empresas de Blumenau, no sentido de compreender o alcance 

dos Sistemas de Informação como recurso estratégico.  

Diante deste quadro, pode-se afirmar que nossos pressupostos iniciais, estão 

confirmados, isto é, de que  “Os Sistemas de Informação parecem não estar sendo 

adequadamente utilizados pelas pequenas e médias empresas do setor têxtil de 

Blumenau, para tomada de decisão estratégica”.  Esta conclusão é selada pelo fato de 

que a maioria absoluta das empresas (79%) mostraram em suas respostas, não 

compreender com clareza o significado dos Sistemas de Informação e como eles 

podem ajudar os executivos  neste tipo de tomadas de decisões.  

Adicionalmente, observamos em nossa pesquisa, através das respostas 

subjetivas dos empresários, que há, por eles, uma grande resistência ao uso do 

computador.  Isso deixa transparente a existência de um elevado grau de iliterância 

acerca do uso da tecnologia de informação.  Em boa medida, esta iliterância tem suas 

raízes históricas.  WANG (1995), conta que a primeira conferência sobre administração 

da qual tem-se notícia foi organizada em 1882 pelo Correio Alemão.  O tema era, “Não 
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ter medo de usar o telefone”, e foram convidados apenas executivos – chefes.  

Curiosamente, ninguém apareceu nesta conferência.  Os convidados sentiram-se 

insultados, pois era cultura corrente que o telefone era para subalternos.  Similarmente, 

em nossos dias, a atitude de vários executivos pesquisados demonstrou que esta 

cultura, em relação ao computador, ainda não mudou.  Durante a pesquisa observou-

se claramente, os empresários escondem sua iliterância em relação ao computador 

atrás de uma atitude de “déspota esclarecido”.  Em outras palavras, usar computadores 

ou Sistemas de Informação é importante, mas afeta apenas os seus subalternos e 

assessores.  O mesmo WANG (1995), aponta ainda que a iliterância em computação 

provavelmente terá sido vencida dentro dos próximos 10 à 15 anos.    
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CAPÍTULO V 

PROTÓTIPO DE UM MODELO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICO  

Neste capítulo será demonstrado o desenvolvimento de sistema do protótipo de 

um Modelo de Sistema de Informação Estratégico para a tomada de decisão nas 

pequenas e médias empresas do setor têxtil de Blumenau.  O desenvolvimento do 

protótipo está baseado na metodologia da Engenharia de Informação descrito no 

capítulo 2 deste trabalho.  Este protótipo, também foi desenvolvido e coordenado, como 

Trabalho de Conclusão de Curso (T.C.C.), no curso de Ciências da Computação da 

FURB, conforme STIEHLER (1997). 

Conforme STAIR (1998), as primeiras aplicações de Sistemas de Informação 

tinham como função a avaliação das tendências econômicas, tecnológicas, 

mercadológicas, políticas e sócio–culturais com o objetivo de reduzir custos e oferecer 

uma maior eficiência aos aplicativos da área administrativa.  Com o crescimento da 

importância do domínio tecnológico para a competitividade das empresas, o impasse 

destas na utilização intensiva dos Sistemas de Informação passou a propiciar 

vantagem competitiva às organizações.   

Esta vantagem competitiva está especialmente embutida na maior capacidade 

da geração de produtos e serviços singulares, com maior valor agregado.  Nas 

tendências mercadológicas é importante destacar alguns fatores que conduzem à 

obtenção de vantagens competitivas externas para a organização.  PORTER (1992), 

sugere como vantagem competitiva o modelo das forças competitivas: a) concorrentes; 

b) ameaça de novos entrantes; c) ameaça de produtos e serviços substitutos; d) poder 

de barganha de compradores; e) poder de barganha dos fornecedores. 

Para termos um bom Sistema de Informação para as pequenas e médias 

empresas no setor têxtil de Blumenau, seria fundamental fazer a união do Modelo de 

Sistema de Informação Estratégico entre os dois grandes blocos de informação (um 

bloco com as informações interna e o outro bloco com informações externas).  Assim, 

ao mesmo tempo que o sistema combina informação internas e externas, ele permite 

auxiliar o executivo na tomada de decisão estratégica, consistente e consolidada de 

acordo com as prioridades  e grau de importância do problema para a empresa.   
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5.1 Desenho do Sistema 

Como exemplo, para demonstrar o desenho do protótipo de um Modelo de  

Sistema de Informação Estratégico pegou-se uma das empresas pesquisadas neste 

trabalho.  A empresa escolhida está localiza na cidade de Blumenau, que possui em 

torno de 200 funcionários. 

 

A seguir, os dados obtidos conforme as fases da Engenharia da Informação: 

 
a) missão da empresa 
 
A missão da empresa é oferecer produtos têxteis diferenciados para os  clientes. 

 
b) objetivos da empresa  
 
     Os objetivos da empresa são: 

 

- desenvolver produtos com conceito de moda e qualidade; 

- divulgação dos produtos; 

- aumentar a produtividade; 

- minimizar os custos operacionais; e 

- maior participação das vendas, com estratégias diferenciadas. 

 
c) organograma da empresa 

 
A figura 28, refere-se ao organograma da empresa, a qual foi extraída da 

ferramenta CASE Excelerator. 
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Figura 28. Organograma de uma empresa Têxtil. 

 
       

 

d) planejamento estratégico de informações 

As informações do planejamento estratégico, podem ser visualizadas no tabela 

6. 
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Tabela 6. Planejamento Estratégico de Informações 

Área 
Funcional 

Objetivos Metas Desafios Fatores críticos de 
sucesso 

Necessidades de 
informação 

Recursos 
Humanos 

- promover o 
treinamento de 
pessoal da 
empresa 

- ter 90% do 
pessoal 
treinado 

- manter o nível 
mínimo de 
escolaridade do 
pessoal, de acordo a 
função 
- fazer com que o 
pessoal consiga 
absorver os 
conceitos 

- melhorar 
recrutamento e seleção; 
- dispor de 
treinamentos; 
- ter planos de cargos e 
salários 

- relação dos 
empregos e cursos 
anteriormente 
realizados 
- relação dos cargos e 
respectivos salários 

Controlado 
Ria 

- manter 
planilhas de 
preço de custos 
dos produtos 

- até o final do 
ano de 1997 

- falta de 
informações; 
- informações 
dispersas 

- concentrar as 
informações 
dispersas; 

- manter atualizados os 
balancetes. 
 

- relatório atualizado 
da contabilidade e 
custos; 

- relatório do 
patrimônio; 
- relatório da 
contabilidade geral; 
- relatório da escrita 
fiscal. 

Financeiro - maximizar o 
recebimento de 
contas; 
- manter em dia 
as contas à 
pagar 

- ter sempre 
atualizado 

- manter um plano de 
capitação de 
recursos financeiros 

- dispor de orçamentos;  
- elaborar análise do 
mercado de capitais; 
- elaborar projeções 
financeiras; 
- disponibilizar fluxo de 
caixa; 
- dispor de contas à 
receber atualizado; 
- dispor de contas à 
pagar atualizado 

- relatórios de 
orçamento; 
- análise do mercado de 
capitais; 
- projeções financeiras; 
- fluxo de caixa; 
- contas à receber; 
- contas à pagar. 

 
 
Informática 

- minimizar os 
serviços de 
manutenção dos 
sistemas; 
- maximizar o 
atendimento aos 
clientes da 
empresa 

- até o final de 
1998 

- atender as 
mudanças legais e 
governamentais 

- dispor mudanças de 

contrato 

- melhorar prestação de 
serviço 
 

- relatório de contratos 
previstos 
- relatório de contratos 
realizados 
- relatório de serviços 
prestados 

 
 
 
Produção 

- atender os 
pedidos em 
carteira; 
 

- até a data 
prevista do 
pedido 

- manter 
funcionando as 
máquinas; 
- manter a moral dos 
funcionários 

- elaborar planos 
atualizados de 
produção; 
- assegurar 
programação; 
- assegurar um bom 
controle de qualidade 

- relatório diário do 
plano de produção; 

- relatório da 
programação; 
- relatório dos níveis 
de qualidade do 
produto 

 

 
Manutenção 
Projeto 

- fazer e 
executar os 
projetos na área 
civil;  
- manter e 
maximizar os 
projetos ETA  e  
ETE(Estação de 
Tratamento de 
Água e Esgoto); 

- 

 - de acordo 
com o  
cronograma 
estabelecido 
para a empresa 
e recursos 
disponíveis 

- manter em perfeito 
funcionamento as 
máquinas 
- fazer manutenção 
preventivas / 
corretivas nos 
equipamentos. 

- melhorar o tratamento 
de ETA e ETE 

- relação de 
manutenção feita nas 
estações de 
tratamento de ETA e 
ETE 

Gestão da 
Qualidade 

- implantar e 
treinar Controle 
de Processo 
Estatísticos 
(CEP); 
- implantar 
normalização 

- até o final de 
1997 

- manter a qualidade 
dos produtos 

- melhorar treinamento 
- manter processo de 
qualidade contínua 

- relação da quantidade 
de normas 
- relação do processo 
estatístico realizados  

 
 
 
 
 

 
- atingir as 
metas de vendas 
previstas no 
mercado 

 
- aumentar em 
20% a 
participação no 
mercado  

 
- atingir as metas 
previstas 

 
- vender mais do que 
produzir 

 
- relatório do 

faturamento mensal 
em reais de 
linha/produto e 
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Vendas  internacional internacional vendedor 
- relatório dos últimos 

três anos do 
faturamento mensal 
em reais de 
linha/produto e 
vendedor 

- relatório da carteira de 
pedido   
mensal/anual; 

- relatório da previsão 
de vendas 
mensal/anual; 

 
 
Marketing 

- conscientizar o 
representante 
e/ou distribuidor 
no atendimento  
os clientes; 
- manter 
treinamento aos 
promotores de 
vendas 

- estar em 
constante 
atualização 

- transmitir novas 
técnicas de vendas 

- melhorar atendimento 
ao cliente 

- relatório da 
quantidade de 
reclamações de um 
cliente 

- relatório da 
quantidade de 
clientes 

- relatório dos maiores 
clientes 

Criação/  
Modelagem 

- desenvolver 
produtos que 
atenda as 
necessidades 
do mercado 

- estar sempre 
atualizado 

- utilização de 
novas tecnologias 

- conhecer o cliente - relação de gosto do 
cliente por região 

 
 



 89 

e) diagrama de contexto 
 
No diagrama de contexto são apresentados os relacionamentos com as 

entidades externas existentes no protótipo proposto.  A ferramenta utilizada foi o 

Excelerator, conforme demonstrado na figura 29. 

 

Figura 29. Diagrama de Contexto do Protótipo 
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f) Diagrama Fluxo de Dados (DFD) nível 0 
 
A figura 30, demonstra o Diagrama de Fluxo de Dados de nível 0, pode-se 

observar os processos, entidades e depósitos que o protótipo apresenta e os 

procedimentos que serão apresentados.  A ferramenta utilizada foi o Excelerator.  A 

relação dos elementos podem ser visualizadas mais abaixo. 

 

Figura 30. DFD nível 0. 
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g) Modelo de Entidade e Relacionamento (MER)  
 

Os Sistemas de Informação buscam dados de outros sistemas, onde as 

informações ficam dispersas em diversos sistemas e estes devem estar normalizados.  

Num Sistema de Informações as informações são desnormalizadas, devido que as 

informações são geradas por um aplicativo onde são armazenadas em tabelas 

resumos.  No MER apresentado na figura 31, as entidades que recebem nome 

precedido de RESUMO  significam que são entidades das tabelas resumo.  Para um 

melhor entendimento da origem dos dados,   as entidades pertencentes de outros 

aplicativos que irão gerar os dados para a tabela resumo será representada no MER.  

As Estruturas  de Dados foram extraídas da ferramenta CASE Excelerator.  As 

informações foram colocadas em forma de tabela para melhor visualização.  O MER do 

protótipo foi desenvolvido somente para a área comercial, visto que foi implementado 

somente esta  área. 

Figura 31.  MER do protótipo. 
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5.2 Implementação do Protótipo 

a) o gerenciador de banco de dados Access 

Para a implementação do protótipo, foi utilizado o Microsoft Access for Windows 

2.0, que é um sistema voltado para criação de aplicações de banco de dados na 

plataforma Windows e para sistemas utilizados em ambientes de redes de 

computadores GALANTE (1994).  Os elementos do banco de dados Microsoft Access 

estão em um mesmo arquivo de banco de dados que possui a extensão MDB; são 

eles: tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e relatórios. 

O Microsoft Access 2.0, apresenta as seguintes características 

RAMALHO(1995): 

• suporta Object Linking and Embedding (OLE), permitindo ativação no local de 

planilhas, textos e outros aplicativos Microsoft; 

• suporta a tecnologia Open Database Connectivity (ODBC), possibilitando o 

acesso às demais bases de dados, podendo-se associar arquivos de tabelas 

do Dbase, Foxpro, Paradox aos bancos de dados e assim manipulá-los; 

• trabalha com linguagem de programação Access Basic, similar ao Visual 

Basic for Aplication (VBA); 

• possui capacidade de consulta e conexão, localizando informações de forma 

eficiente, independente do software pelo qual a base de dados foi gerada; 

• permite que imagens ganhe som e movimento, desde que o hardware 

possua as placas específicas;  

• utiliza plataforma gráfica, tornando o trabalho mais transparente, 

possibilitando acesso visual aos dados e também permitindo que fotos 

digitalizadas, desenhos, gráficos e figuras sejam colocados em seus 

registros; e 

• os dados podem ser armazenados em tabelas separadas que se relacionam 

entre si, satisfazendo desta forma, as necessidades de pesquisas mais 

diversificadas. 
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b) apresentação do sistema 

 
Neste item serão demonstrados algumas das telas do protótipo.  

Na figura 32  pode ser visualizada a tela principal do sistema, no qual o 

executivo pode escolher o ambiente que deseja obter informações.  Se a  escolha for o  

ambiente externo, terá informações sobre o Consumidor ou Concorrente.  Se a escolha 

for ambiente interno, terá informações das áreas de Marketing, Administrativa, 

Financeira e Industrial.  Vale a pena ressaltar, na figura 32 ao centro, possui uma figura 

sobre os ovos de ouro, em que, a fonte foi extraída de uma apresentação feita sobre 

Sistemas de Informação como Front End para Data Warehouse, proferida pela 

Empresa CONSIST, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC,1998).  Esta 

figura tem como objetivo principal demonstrar,  se utilizar corretamente o Modelo de um 

Sistema de Informação Estratégico, como sendo um ninho de Ouro.  

Figura 32. Tela  Principal 
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A figura 33 mostra a tela de preferência do consumidor, por estados em todo 

território brasileiro.  No mapa do Brasil, os estados estão sendo representados pelas 

cores.  Onde, cada cor representa uma preferência do consumidor em relação ao 

produto “Linha – Camisa”.  A cor verde, representa que o consumidor, na maioria, 

prefere mais as camisas da própria marca da empresa em que o executivo está 

administrando.  A cor vermelha, representa que o consumidor, na maioria, prefere as 

mesmas camisas, só que desta vez, a preferência é pela marca do concorrente.  A cor 

azul escura, representa que o consumidor, na maioria, não tem uma preferência defina 

sobre as camisas e as marcas.  Por último, na cor azul clara, representa que o 

consumidor, na maioria, não tem conhecimento destas camisas. 

Figura 33. Preferência do Consumidor 
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A figura 34 mostra a tela de tendência do concorrente, a evolução de vendas em 

reais, num período de um ano.  O gráfico demonstra que na linha camisas, os mesmos 

produtos que o concorrente está colocando no mercado, existe uma evolução em 

relação a vendas global nas camisas estampadas, lisas e xadrez.   

Figura 34. Tendência do Concorrente 
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Na figura 35  pode ser visualizada a tela principal do ambiente interno, no qual o 

executivo pode escolher a área que deseja obter informações. 

 

Figura 35. Tela  Ambiente Interno 
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Caso seja selecionado o botão área comercial,  poderá obter outras duas opções 

e também poderá retornar  a tela  principal, como mostra a figura 36. 

Figura 36. Tela Área Comercial.       
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Na  área comercial, dispõe-se de duas opções: Vendas  e Marketing.  Na figura 

37  tem-se um exemplo da janela apresentada quando selecionada a opção de 

Vendas, onde o executivo  poderá obter informações estratégicas de Faturamento, 

Carteira de Pedido e Previsão de Vendas (comparativo entre a meta e o real do mês do 

ano corrente). 

 

Figura 37. Tela Vendas  
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A figura 38 mostra a tela de faturamento, o qual disponibiliza de três opções 

(faturamento por linha, faturamento por produto e faturamento por vendedor), pode-se 

escolher o período (por mês do ano corrente ou por ano onde ele terá o histórico dos 

últimos três anos), neste caso o período é por mês, essas informações serão 

visualizadas em forma de tabela.  A figura 39 mostra o faturamento por vendedor no 

período por ano. 

Figura 38. Tela  Faturamento por linha mensal. 
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Figura 39. Tela de faturamento de vendedor por ano. 
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Qualquer das opções selecionadas, poderão ser visualizadas no modo gráfico, 

que tem como default o gráfico de colunas, mas também dispõe-se dos outros dois 

tipos (gráfico circular e de linhas).  A figura 40 mostra o faturamento por linha, mensal 

em gráfico de colunas. 

 

Figura 40. Gráfico de colunas mensal. 
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Uma outra seleção poderia ser faturamento da linha nos últimos três anos em 

gráfico circular, conforme mostra a figura 41.  O gráfico mostra somente uma linha ou 

produto ou vendedor de cada vez, caso desejar visualizar outra linha  ele poderá 

retornar a tela anterior onde poderá escolher outra linha ou produto ou vendedor. 

 

Figura 41. Gráfico circular anual. 
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A figura 42 mostra o faturamento  do produto por mês do ano corrente no gráfico 

de linhas. 

 

Figura 42. Gráfico de linhas por mês. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A intenção básica deste trabalho foi a de contribuir para o estudo e uso de 

Sistemas de Informação em empresas de pequeno e médio porte do setor têxtil de 

Blumenau.  Organizamos este trabalho em capítulos. No capítulo I, discutimos o 

problema básico a ser estudado, isto é, a existência de problema de uso e arquitetura 

nos Sistemas de Informação das pequenas e médias empresas do setor têxtil na região 

de Blumenau.  Em levantamento preliminar, constatamos que os sistemas 

informatizados existentes em poucas organizações, geram relatórios de formatação 

complicadas, pobres em informações e desestruturados, faltando sumarizações e 

inclusive totalizações.  O nosso pressuposto foi de que os Sistemas de Informação 

parecem não ser, ou estar sendo adequadamente utilizados pelas pequenas e médias 

empresas do setor têxtil de Blumenau, para tomada de decisão, especialmente a 

estratégica.   

No capítulo II, procedemos a uma exaustiva revisão da literatura, no sentido de 

suportar os conceitos básicos de Sistemas e  gerenciamento da informação.  Fizemos 

incursões na estrutura e gerenciamento da industria têxtil e respectiva formulação de 

estratégicas empresariais.  Abordamos, por fim, a nova modelagem do negócio e sua 

importância para as empresas modernas.  Desta forma, acreditamos que lançamos as 

bases para o  suporte teórico ao cenário em estudo. 

No capítulo III, descrevemos como realizamos nossa pesquisa, discutindo 

população, amostragem e roteiro básico de entrevista.  O modelo metodológico 

aplicado foi o estatístico descritivo e dedutivo sobre o uso de Sistemas de Informação 

nas pequenas e médias empresas do setor têxtil de Blumenau.  No quarto capítulo, 

analisamos e interpretamos os dados levantados na pesquisa de campo, de acordo 

com a metodologia proposta.  A partir deste cenário podemos tirar algumas conclusões 

e sugerir recomendações que consideramos importantes.  

5.1 CONCLUSÕES 

A percepção do problema, que gerou este trabalho, surgiu após a avaliação  de 

pré-teste realizado junto a vinte executivos de pequenas e médias empresas do setor 

têxtil de Blumenau, buscando resposta à seguinte pergunta   “A que fatos o executivo 
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atribui a crise que está ocorrendo no setor têxtil de Blumenau?”.  As respostas ficaram 

concentradas em torno de quatro elementos.  O primeiro  fato apontado pelos 

empresários, como responsável pela crise, foi a concorrência internacional advinda da 

abertura comercial do país.  O preço dos produtos internacionais, no mercado 

brasileiro, estavam bem abaixo dos preços praticados pelas empresas nacionais para 

seus produtos.  O segundo fato apontado, foi a isenção dos impostos permitida pelo 

governo de Minas Gerais.  O efeito foi o mesmo que o da concorrência internacional 

descrito acima.  O terceiro fato apontado pelos empresários foi a desatualização 

tecnológica do parque fabril têxtil.  Segundo eles, as empresas não são competitivas 

por causa de seu baixo índice de automação fabril.  Finalmente, ainda na opinião dos 

entrevistados, o fato mais importante dentre os responsáveis pela crise no setor, foi a 

incompetência das empresas em não utilizarem informações como recurso estratégico.   

Os fatos descritos acima, principalmente, a não utilização das informações como 

recursos estratégicos, leva o executivo, muitas vezes, a administrar por impulsos, ou 

baseado  em modismos.  Há alguns anos surgiu o fenômeno do “downsizing – 

migração de sistemas informatizados dos computadores de grande porte para os de 

médio e pequeno porte”.  Muitas empresas mergulharam de cabeça num processo de 

reestrutura, sem uma análise real de suas capacidades e necessidades no sentido de 

confirmar a adequação do processo como solução para seus problemas.  Hoje, o 

fenômeno da moda chama-se Sistemas de Informação.  Acreditamos que eles 

resolvem uma deficiência crônica nos processos decisórios da maioria das empresas, 

isto é, a falta de integração das informações.  É verdade também que se não  for 

adequadamente orientado o seu desenvolvimento, estes sistemas tornam-se caros e 

difíceis de serem implementados nas empresas.  Adicionalmente, nem todas as 

organizações usufruirão adequadamente de seu potencial.  Se bem gerenciados e 

executados, porém, os projetos terão sucesso, com resultados bastante positivos para 

a dinâmica e capacidade competitiva das organizações.  Eles podem ser realmente a 

solução para muitas empresas, mas com certeza outras estarão investindo muito 

dinheiro para pouco retorno em outras soluções.   

Investir em Sistemas de Informação significa, antes de mais nada, saber 

exatamente do que se necessita e onde se quer chegar com essa solução.  Empresas 

que têm resposta clara para essas questões e se preparam realisticamente, isto é, 

ajustando sua  estrutura, fluxos de trabalho, procedimentos operacionais, para fazer 
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bom uso, ou  uso otimizado de Sistemas de informação, certamente serão  bem 

sucedidas.  Mas, com certeza, muitas outras entrarão na aventura dos negócios sem 

metas, estratégias ou investimentos bem dimensionados.  Para estas, a chance de 

insucesso é muito grande.   

O presente trabalho, obviamente, está restrito a uma visão de Sistemas de 

Informação para pequenas e médias empresas do setor têxtil de Blumenau, visando 

melhorar sua capacidade competitiva, através do melhoramento de seu processo de 

tomada de decisões estratégicas.  Mais pesquisas precisam ser realizadas, porém, 

para explorar novos caminho e monitorar os resultado das atuais estratégias.  

Consideramos crítica a iliterância computacional dos  empresários e a falta da 

utilização de um Sistemas de Informação.  

Desta forma, como iliterância seria recomendável um programa de 

sensibilização e treinamento acerca do uso de micros computadores e Sistemas de 

Informação.   De acordo com WANG (1995), daqui a dez anos, uma empresa de 

pequeno ou médio porte terá duas equipes inteiramente diferentes.  A primeira delas 

será responsável pela Controladoria, cuja preocupação central será administrar o 

dinheiro das empresas, e administrar, na maior parte, moedas estrangeiras.  A segunda 

equipe será responsável  pela informação, a ser processada e disponibilizada através 

de Sistemas de Informação.  Estas novas características das organizações irão fazer 

as empresas lidarem com o mundo e os negócios de maneira inteiramente diferente da 

atual, isto é, mais inteligente, mais agressiva, e muito mais competitiva.  Tanto nesse 

quanto noutro caso, há necessidade extrema de familiaridade e uso do computador.  

Assim, é fundamental que se faça um esforço especial no sentido de diminuir o grau de 

iliterância dos empresários e do uso de Sistemas de Informação, especialmente os 

Sistemas de Informação para tomada de decisões estratégicas. 

Como utilização dos Sistemas de Informação é recomendável o uso de um 

Modelo de Sistema de Informação Estratégico para pequenas e médias empresas do 

setor têxtil de Blumenau que deve ter uma arquitetura corporativa, em que o Sistema 

de Informação seja um conjunto integrado para gestão empresarial.   Imaginamos este 

sistema com as seguintes características básicas: 

1. manuseio simplificado – o Sistema de Informação deverá de ser compacto, 

preferencialmente, apresentar informação em formato de gráficos e figuras; 
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2. baixa complexidade estrutural – o Sistema de Informação refere-se mais ao 

nível de complexidade estrutural da informação; 

3. alta flexibilidade – o Sistema de Informação deve atender as características 

de organização estrutural das pequenas e médias empresas do setor têxtil de 

Blumenau; 

4. arquitetura conceitual “down-up” - o Sistema de Informação deve atender as 

características do negócio têxtil, em outras palavras, construída e ajustada a 

partir das características operacionais das empresas do setor têxtil;  

5. alta versatilidade e funcionalidade - o Sistema de Informação deve ser 

capaz de processar e combinar informações internas e externas (tendências 

ambientais) para a tomada de decisões estratégicas. 

 

Qual seria então um Sistema de Informação com estas características?.  Para 

responder esta pergunta, sugerimos que o Sistema de Informação Estratégico seja 

iniciado numa área de negócio previamente escolhida.  Em nosso caso, esta área é a 

das pequenas e médias empresas do setor têxtil de Blumenau.   Um Sistema de 

Informação Estratégico que atenda às características acima discutidas, conteria em sua 

arquitetura, dois grandes blocos de informação.  Um bloco conteria os dados 

operacionais internos.  Como uma simplificação racional de um universo abrangente, 

este bloco processaria dados das  áreas administrativa e industrial.  Um segundo bloco 

conteria informações externas, especificamente, informações acerca das tendências 

econômicas, tecnológicas, políticas, sócio–culturais e mercadológicas. 

A área administrativa abrange os sistemas: contábil; comercial; e financeiro.  O 

sistema contábil envolve principalmente impostos e contabilidade.  Uma administração 

moderna não admite surpresas de não confiabilidade ou obsolescência de dados.  Para 

evitá-las, é preciso contar com precisão e fidelidade nos dados, que somente um 

sistema de informação bem estruturado consegue garantir.  O sistema comercial  

compreende vendas, compras, estoques, e clientes.   Um volume significativo de 

negócios, sob o ponto de vista de rentabilidade, é o “Oxigênio” da empresa.  É preciso 

que se visualize o fluxo, a qualidade e a quantidade deste oxigênio (sistema de 

informação comercial), de forma a permitir longevidade e capacidade de competição à 

organização.  O sistema financeiro , por fim, compreende contas à pagar, contas à 

receber, tesouraria, e fluxo de caixa.  Os dados sobre recursos financeiro da empresa 
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deverão ser seguros, transparentes e harmônicos para proporcionar as melhores 

condições técnicas e profissionais para a distribuição destes recursos.  

A área industrial abrange:  o sistema de produção e  o sistema de custos.  O 

sistema de produção envolve engenharia de produção, planejamento controle da 

produção e chão de fábrica.  A empresa é exatamente aquilo que produz.  Numa 

economia extremamente dinâmica e globalizada, com o mercado cada vez mais 

exigente, este sistema deverá proporcionar e garantir a qualidade, produtividade 

(diminuição de custos) dos processos e inovação de seus produtos.  O sistema de 

custos, por sua vez suporta a análise gerencial, formação de preço e valorização de 

estoques. O contato próximo com todas as estruturas da organização é indispensável 

para que se determine a saúde da empresa.  Assim, informações, tanto na área 

administrativa quanto da área industrial, devem estar sempre associadas às prioridades 

reais do negócio da empresa.  

A partir dos elementos acima, pode-se desenhar a estrutura de um Modelo de 

Sistema de Informação Estratégico.  Para tanto, os dados da área administrativa e 

industrial devem ser consolidadas de forma a gerar Sistema de Informação Estratégico.  

A aquisição de dados dos sistemas existentes na empresa para o Modelo é um 

processo de múltiplas fases que exige mapeamento, extração e transformação dos 

dados.  Isto implica em  desenvolver programas computacionais que compreendam os 

relacionamentos  entre os dados dos sistemas internos da empresa e os dados de um 

Modelo de Sistema de Informação Estratégico, isto significa dizer, extrair somente os 

dados solicitados e reformatá-los  para adequação às necessidades do ambiente 

destino, o Sistema de Informação Estratégico.   

Por fim, é preciso um monitoramento constante  dos rumos das estratégias, da 

competitividade e das tecnologias nas empresas.  Atingir a concientização acerca dos 

Sistemas de Informação, aliado a uma estratégia simples de treinamento, não garante, 

como dissemos anteriormente, nem sobrevivência, nem tampouco prosperidade às 

empresas do setor têxtil.  É necessário tomar medidas mais fortes no sentido de 

implantar sistemas eficientes, treinar pessoal e implementar políticas de gerência da 

informação de forma a torná-la mais útil e estratégica.  Possuindo mais informação e 

um Sistema de Informação orientado para a tomada de decisões estratégicas pelos 

empresários, as empresas certamente, poderão ter assegurada sua prosperidade no 

longo prazo. 
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5.2 RECOMENDAÇÕES  

Recomenda-se em primeiro lugar, podendo ser como uma ação tomada para 

provavelmente sanar o problema em estudo  (como o desenho de um Modelo de 

Sistema de Informação Estratégico pode ajudar os executivos, das pequenas e médias 

empresas do setor têxtil de Blumenau, a tomarem decisões estratégicas?),  fazer uma 

concientização dos executivos das pequenas e médias empresas do setor têxtil de 

Blumenau para a utilização dos Sistemas de Informação, quer como recurso de 

administração interna, quer, especialmente, como recurso estratégico.  Acreditamos 

que dificilmente uma organização vai ter sucesso sozinha.  Precisa, com certeza, de 

algum suporte externo, inclusive para arejar idéias e quebrar paradigmas arraigados.  

Esse suporte deve vir de empresas com comprovada experiência em redesenho de 

processos e gerenciamento de projetos complexos.  A concientização poderá ser feita 

inicialmente através de cursos promovidos por associações de classes (ACIB, AMPE) e 

outras entidades governamentais juntamente com a Universidade Regional de 

Blumenau (FURB).   

Em segundo lugar, recomenda-se, que outros trabalhos semelhantes ou  

complementares ao presente sejam realizados em outros setores industriais ou da 

economia.  Fazendo um comparativo entre o perfil dos executivos de outros setores, 

pode-se avaliar o impacto nas empresas da combinação da estrutura das novas 

organizações com as tecnologias de redes computacionais (sistemas de informações).  

Recomenda-se em terceiro lugar, como um trabalho mais amplo ou mais 

conclusivo, desenvolver e implantar como projeto piloto um protótipo de um Modelo de 

Sistema de Informação Estratégico na tomada de decisão.  A implantação fazer em 

algumas das empresas pesquisadas neste trabalho.  É muito importante, as pequenas 

e médias empresas do setor têxtil de Blumenau, antes de mergulhar em um Modelo de 

Sistema de Informação Estratégico, devem ter uma clara visão do potencial dos 

processos propostos pelo sistema, quais e como eles podem ser adotados para auxiliar 

os executivos nas tomadas de decisões estratégicas.  Muitas vezes, essa etapa é 

extremamente minimizada e, em conseqüência, ocorrem muitos estouros de prazos e 

orçamentos.   Como recomendação, sugere-se  implantar em duas empresas, uma de 

pequeno e outra de médio porte.  Fazer um comparativo da situação das empresa 

antes e depois da implantação deste protótipo.  O desenvolvimento de um Modelo de 
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Sistema de Informação Estratégico deverá ser baseado em computação, onde as 

informações estratégicas poderão ser processada e disponibilizadas aos executivos 

das organizações, de uma forma rápida, segura e precisa.  Num Modelo de Sistema de 

Informação Estratégico para pequenas e médias empresas do setor têxtil de Blumenau 

deve ter uma arquitetura corporativo, em que o Sistema de Informação seja um 

conjunto integrado para gestão empresarial efetiva, voltado para a otimização de 

tomada de decisão e aumento de produtividade. 

Sugere-se juntamente com um Modelo de Sistema de Informação Estratégico 

um dicionário de dados, como um recurso para descobrir rapidamente a origem dos 

dados do Modelo de Sistema de Informação Estratégico.  Os dados por exemplo, 

podem ser transferidos diretamente do sistema da empresa ou podem ser o somatório 

de diversos campos do próprio modelo.  O dicionário de dados poderá permitir o 

acesso direto aos dados do Modelo de Sistema de Informação Estratégico, reduzindo a 

necessidade de suporte técnico e diminuindo os custos de suporte de atendimento ao 

Modelo de Sistema de Informação Estratégico.  O acesso aos dados deve ser feito de 

forma que o executivo deva ser capaz de extrair informações não padronizadas (Query 

Language) especialmente dos Sistemas de informação internos.  Para melhor 

visualização da sugestão proposta do desenho de um Modelo de Sistema de 

Informação Estratégico, foi desenvolvido um protótipo, apresentado no capítulo V.  

Por fim, julgamos ainda importante como recomendação final, o somatório de 

trabalhos desta natureza que poderão permitir a avaliação completa do uso que se faz 

dos Sistemas de Informação nas empresas brasileiras. 



 111 

ANEXO 1 
 

Para montar o questionário de pesquisa, baseou-se em MATTAR (1996), o 

instrumento para coleta de dados para Sistemas de Informação das pequenas e 

médias empresas do setor têxtil de Blumenau, com as seguintes perguntas: 

1) Apresentação:  

Nome do Executivo: 

Cargo: 

Empresa: 

2)Existem Sistemas de Informação na sua empresa ? 

Sim, e é formal  01 

Sim, mas é informal  02 

Sim, é formal e informal  03 

Não, mas acho necessário  04 

Não, e acho desnecessário  05 

 

3) Como são conceituados Sistemas de Informação na sua empresa ?  

4) Assinalar dentre as informações abaixo, aquelas que você recebe 

rotineiramente. 

Relativo ao ambiente: 

Dados demográficos da região  06 

Alterações nas características sócio 

econômicas da região 

 07 

Tendência de mudanças nas 

características sócio econômicas da 

região 

 08 
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Participação do concorrente no mercado  09 

Ações tomadas pelo concorrente  10 

Tendência do concorrente  11 

Segmento de mercado que ofereçam 

oportunidades 

 12 

Outras. Quais ?  13 

 

Relativas ao consumidor: 

Perfil do consumidor  14 

Mudanças na preferência do consumidor  15 

Preferência dos consumidores  16 

Forma de aquisição  17 

Outras. Quais ?  18 

 

Relativo à Empresa 

Relatório de vendas por produto   19 

Relatório de vendas por vendedor  20 

Previsão de vendas  21 

Posição da carteira de pedidos  22 

Faturamento em reais  23 

Faturamento em quilos  24 

Participação no mercado por linha  25 

Participação no mercado por artigo  26 
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Participação no mercado por região  27 

Participação no mercado por ramo de 

atividade 

 28 

Desconto médio  29 

Prazo médio  30 

Quantidade de clientes  31 

Maiores Clientes  32 

Despesas com área de vendas  33 

Despesas com área financeira  34 

Despesas com área administrativa   35 

Despesas com área industrial  36 

Transportes - Frete de vendas  37 

Transportes – Custos do frete  38 

Transportes – Participação das 

transportadoras 

 39 

Índice financeiros  40 

Preços - Estudos e análises  41 

Preços - Estrutura de preços  42 

Preços - Estrutura de desconto e prazo  43 

Fabricação – Processo produtivo  44 

Fabricação – Programação  45 

Fabricação – Controle  46 

Qualidade – Programação  47 
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Qualidade – Controle  48 

Qualidade – Custo  49 

Manutenção – Preventiva  50 

Manutenção – Corretiva  51 

Financeiro – Orçamento  52 

Financeiro - Análise do mercado de 

capitais 

 53 

Financeiro – Projeções financeiras  54 

Financeiro - Fluxo de caixa  55 

Financeiro - Contas à receber  56 

Financeiro – Obrigações à pagar  57 

Controladoria – Contabilidade  58 

Controladoria – Patrimônio  59 

Controladoria – Contabilidade de custo  60 

Controladoria – Contabilidade geral  61 

Controladoria – Escrita fiscal  62 

Recursos Humanos - Recrutamento e 

seleção 

 63 

Recursos Humanos – Treinamento  64 

Recursos Humanos - Cargos e salários  65 

Recursos Humanos – Pessoal  66 

Recursos Humanos – Social  67 

Recursos Humanos – Médica  68 
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Outras. Quais ?  69 

 

5) Existem informações dispersas dentro da empresa ? 

 

Sim  70 Não  71 

 

6) As informações estratégicas, geralmente, chegam em tempo hábil ? 

 

Sim  72 Não  73 

 

7) As informações que circulam na empresa são confiáveis ? 

 

Sim  74 Não  75 

 

8) As informações que circulam na empresa são corporativas (integradas aos 

sistemas informatizados existentes) ? 

 

Sim  76 Não  77 
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ANEXO 2 

 
O Anexo 2 tem por objetivo demonstrar a Estrutura de Dados do protótipo de um 

Modelo de Sistema de Informação Estratégico para as pequenas e médias empresas 

do setor têxtil de Blumenau, descrito no capítulo 5 deste trabalho.  

 
Estrutura de Dados  
 
ENTIDADE: RESUMO LINHA 
 
ATRIBUTO TAM DEC FOR CLASSIF. OBRIG. SIN. DE: 
CHLINHA   D Chave S  
 .CODLINHA 5  N Próprio S  
 .ANOL  4  N Próprio S  
 . MESL 2  N Próprio S  
QUANTL 6  N Próprio S  
VALORL 10 2 N Próprio S  
TOTALANOL 10 2 N Próprio S  
 
ENTIDADE: RESUMO PRODUTO 
 
ATRIBUTO TAM DEC FOR CLASSIF. OBRIG. SIN. DE: 
CHPRODUTO   D Chave S  
 .CODPRODUTO 6  N Próprio S  
 .ANOP  4  N Próprio S  
 . MESP 2  N Próprio S  
QUANTP 6  N Próprio S  
VALORP 10 2 N Próprio S  
TOTALANOP 10 2 N Próprio S  
 
ENTIDADE: RESUMO VENDEDOR 
 
ATRIBUTO TAM DEC FOR CLASSIF. OBRIG. SIN. DE: 
CHPVENDEDOR   D Chave S  
 .CODVENDEDOR 6  N Próprio S  
 .ANOP  4  N Próprio S  
 . MESP 2  N Próprio S  
QUANTP 6  N Próprio S  
VALORP 10 2 N Próprio S  
TOTALANOP 10 2 N Próprio S  
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ENTIDADE: RESUMO RECLAMAÇÃO DE CLIENTE 
 
ATRIBUTO TAM DEC FOR CLASSIF. OBRIG. SIN. DE: 
CHRECLAMAÇÃO   D Chave S  
 .ANOR 4  N Próprio S  
 .MESR 2  N Próprio S  
CODCLIENTE 6  N Próprio S  
QUANTR 4  N Próprio S  
TOTANOR 4  N Próprio S  
 
 
ENTIDADE: QUANTIDADE DE CLIENTE 
 
ATRIBUTO TAM DEC FOR CLASSIF. OBRIG. SIN. DE: 
ANOQ 4  N Chave S  
MESQ 2  N Próprio S  
CODCLIENTEQ 6  N Próprio S  
QUANTQ 4  N Próprio S  
 
ENTIDADE: RESUMO MAIORES CLIENTES 
 
ATRIBUTO TAM DEC FOR CLASSIF. OBRIG. SIN. DE: 
CHMAIORES   D CHAVE S  
 .ANOM 4  N Próprio S  
 .MESM 2  N Próprio S  
CODCLIENTEM 6  N Próprio S  
TOTALM 10 2 N Próprio S  
TOTALANOM 10 2 N Próprio S  
   
ENTIDADE: RESUMO PREVISÃO DE VENDAS 
 
ATRIBUTO TAM DEC FOR CLASSIF. OBRIG. SIN. DE: 
CHPREVISÃO   D CHAVE S  
 .ANOPV 4  N Próprio S  
 .MESPV 2  N Próprio S  
METAPREVISTA 10 2 N Próprio S  
EFETIVADO 10 2 N Próprio S  
DIFERENÇA 10 2 N Próprio S  
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RELAÇÃO DE ELEMENTOS 
 
ENTIDADE NOME 
RESUMO VENDEDOR Informações do vendedor 
RESUMO LINHA Informações da linha 
RESUMO PRODUTO Informações do produto 
RESUMO PREVISÃO Metas previstas e valor efetivado 
RESUMO RECL.  
CLIENTES 

Reclamações de clientes 

RESUMO QTD CLIENTES Quantidade de clientes 
MAIORES CLIENTES maiores clientes 
VENDEDOR Vendedor (entidade meramente conceitual) 
PEDIDO Pedido (entidade meramente conceitual) 
LINHA Linha (entidade meramente conceitual) 
PRODUTO Produto (entidade meramente conceitual) 
PREVISÕES Previsões ( entidade meramente conceitual) 
FATURAMENTO Faturamento (entidade meramente conceitual) 
CLIENTE Cliente (entidade meramente conceitual) 
RECLAMAÇÕES Reclamações de clientes (entidade meramente 

conceitual) 

 

ATRIBUTO NOME 
CHLINHA chave da linha 
CODLINHA código da linha 
ANOL ano da linha 
MESL mês da linha 
QUANTL quantidade da linha 
VALORL valor mensal da linha 
TOTALANOL total anual da linha 
CHPRODUTO chave do produto 
CODPRODUTO código do produto 
ANOP ano do produto 
MESP mês do produto 
QUANTP quantidade do produto 
VALORP valor mensal do produto 
TOTALANOP valor anual do produto 
CHVENDEDOR chave do vendedor 
CODVENDEDOR código do vendedor 
ANOV ano do vendedor 
MESV mês do vendedor 
QUANTV quantidade do vendedor 
VALORV valor mensal do vendedor 
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RELAÇÃO DOS ELEMENTOS (Continuação) 
 
ATRIBUTO NOME 
TOTALANOV valor anual do vendedor 
CHRECLAMAÇÃO chave de reclamação de clientes 
ANOR ano de reclamação do cliente 
MESR mês da reclamação do cliente 
CODCLIENTE código do cliente 
QUANTR quantidade mensal de reclamação do cliente 
TOTANOR total anual de reclamação do cliente 
ANOQ chave ano da quantidade de cliente 
MESQ mês da quantidade do cliente 
CODCLIENTEQ código do cliente de quantidade de clientes 
QUANTQ quantidade de clientes 
CHMAIORES chave dos maiores clientes 
ANOM ano dos maiores clientes 
MESM mês dos maiores clientes 
CODCLIENTEM código dos maiores clientes  
TOTALM total mês dos maiores clientes 
TOTALANOM total ano dos maiores clientes 
CHPREVISÃO chave de previsão de vendas 
ANOPV ano da previsão de vendas 
MESPV mês da previsão de vendas 
METAPREVISTA valor da meta prevista 
EFETIVADO valor efetivado 
DIFERENÇA diferença entre efetivado e meta 
 
 
PROCESSO NOME 
01. MANTER FATURAM. LINHA manter faturamento da linha 
02. MANTER FATURAM. PRODUTO manter faturamento do produto 
03. MANTER FATURAM. 
VENDEDOR 

manter faturamento do vendedor 

04. MANTER QTD LINHA manter quantidade vendida por linha 
05. MANTER QTD PRODUTO manter quantidade vendida por produto 
06. MANTER QTD VENDEDOR manter quantidade vendida por vendedor 
07. MANTER METAS manter metas previstas e efetivado 
08. MANTER CLIENTE manter dados do clientes 
09. GERAR INFORMAÇÕES gerar informações  
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RELAÇÃO DOS ELEMENTOS (Continuação). 
 
DEPÓSITO NOME 
LINHA Informações da linha 
PRODUTO Informações do produto 
VENDEDOR Informações do vendedor 
PREVISÕES Informações das metas previstas e 

efetivada 
MAIORES CLIENTES Informações do cliente 
RECLAMAÇÕES Reclamações de clientes 
QTD CLIENTES Quantidade de clientes 

 
 



 121 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARROS, Antonio Machado de. Sistemas de informações. Revista Informática 

Exame, São Paulo : p. 48-55, abr / mar. 1996. 

BASU, Amit, Imprecise reasoning in intelligent decision support systems - tese 

de doutorado, Universidade de Rochester. EUA, 1986..  

BOTELHO, Eduardo, A empresa inteligente : a criatividade sinérgica. São Paulo : 

Atlas, 1993. 

CAMPOS, Maurício Prates Filho. Os Sistemas de informação e as modernas 

tendências da tecnologias e dos negócios. Revista Tecnologia e Negócio, São 

Paulo : v.34,n.6,p.33-45, nov / dez. 1994. 

DAMIANI, Wagner Estudo do uso de sistemas de apoio ao executivo - SAE. 

[online] Disponível na Internet via WWW.URL: http://www.fgvsp.br/eis/eisbr. 

Arquivo capturado em 03 de fevereiro de 1997. 

DONOHUE, James P., Sistema de informação para o controle administrativo: 

tradução Romualdo Chagas ; revisão Mauro Guia, Mc, São Paulo : Graw Hill Book 

Co, 1971. 

DUCLÓS, Luiz Carlos, Sistema de informações gerenciais. Tese submetida à 

Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina : mar. 1975. 

DRUCKER, Peter, Administrando em tempos de grandes mudanças : tradução 

Nivaldo Montingelle Jr. ; supervisão técnica Liliana Guazzelli. São Paulo : 

Pioneira, 1995. 

EILON, Samuel. OR at the Top. OEGA International Journal of Magement Science, 

USA, v.17, n. 1, p. 1-8, 1989. 

EIN-DOR, Phillip. Administração de sistemas de informação, Rio de Janeiro : 

Campus, 1985. 

 (1985). 



 122 

FELICIANO, Acácio Neto, FURLAN, José Davi e Higa, Wilson. Engenharia da 

Informação : Metodologia, técnicas e ferramentas. São Paulo : McGraw-Hill, 

1988. 

FISHER, Alan S. CASE : utilização de ferramentas para desenvolvimento de 

software. Rio de Janeiro : Campus, 1990. 

FREITAS, Henrique, LESCA, Humbert. Competitividade empresarial na era da 

informação. Revista de Administração, São Paulo : v.27, n.3, p. 92-102, jul. / 

set. 1992. 

FURLAN, José Davi, IVO, Ivonildo da Motta, AMARAL, Francisco Piedade. Sistemas 

de informações executiva. São Paulo : Makron Books, 1994. 

FURLAN, José Davi. Modelagem de negócio. São Paulo : Makron Books, 1997. 

GALANTE, Luiz Cláudio Construindo aplicações com access 2.0 para windows, 

São Paulo : Érica, 1994. 

GANDARA, Fernando, E.I.S. sistemas de informações empresariais, São Paulo : 

Érica, 1995. 

GANE, Chris. CASE o relatório gane : tradução Mauro Victor Sandro, Rio de Janeiro : 

Livros técnicos e científicos, 1990. 

LAUDON, K. C. E LAUDON, J.P. Management Information Systems, 3a. ed., New 

York : Macmillan, 1994. 

MARTIN, James. Engenharia da informação : introdução, Rio de Janeiro : Campus, 

1991. 

MATTAR, Fauze Najib, Pesquisa de marketing.  volume 1 e 2. São Paulo : Atlas, 

1996. 

McGEE, James. Gerenciamento estratégico da informação. Rio de Janeiro : 

Campus, 1994. 



 123 

MELENDEZ, Rubem Filho, Prototipação de sistemas de informações : 

fundamentos, técnicas e metodologia, São Paulo : Livros técnicos e científicos, 

1990. 

MORAES, Ricardo de Oliveira. OracleTM 7 conceitos básicos, São Paulo : Érica, 

1995. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas de informações gerências. São 

Paulo : Atlas, 1992. 

OLIVEIRA, Maurício. Luz no túnel para indústria têxtil. Revista Empreendedor, Santa 

Catarina : p. 12-23, fev. 1997. 

PERRY, Lee Tom. Estratégia ofensiva : indo além da vantagem competitiva : 

tradução Kátia Aparecida Roque, São Paulo : Makron Books, 1993. 

PORTER, Michael e. Estratégia competitiva: Técnica para análise de indústria e 

da concorrência : tradução Elizabeth Maria de Pinto Braga, Rio de Janeiro : 

Campus, 1991. 

PORTER, Michael e. Vantagem competitiva: Criando e sustentando um 

desempenho superior : tradução Elizabeth Maria de Pinto Braga, Rio de Janeiro 

: Campus, 1992. 

PRICE, Thomas R., Sistemas de informação : planejamento, gerência e controle : 

tradutor José Ricardo Brandão Azevedo, São Paulo : Editora da Universidade, 

1975. 

QUINN, James Brian. Empresas muito mais inteligentes, São Paulo : Makron Books, 

1996. 

RAMALHO, José Antônio Alves. Access 2.0 for windows: São Paulo : Makron Books, 

1995. 

RODRIGUES, Leonel Cezar. Impactos dos sistemas de informação, Jornal de Santa 

Catarina, Blumenau-SC. Caderno de Economia, p. 2, 30 jun. 1996 



 124 

RODRIGUES, Leonel Cezar. Estratégia tecnológicas como recurso competitivo do 

setor têxtil da região de Blumenau. Revista de Negócios, Blumenau : v.1, n. 3, p. 

13-30, abr./jun. 1996. 

SANTOS, Claudiney A. Gestão empresarial. Computeworld, suplemento extra, São 

Paulo : p.3-10, mar. 1996. 

STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação : uma abordagem 

gerencial, Rio de Janeiro : Livros técnicos e científicos, 1998. 

STIEHLER, Josiane. Sistemas de informações estratégicas no setor têxtil do vale 

do itajaí. Trabalho conclusão de curso – área Ciências da Computação, 

Universidade Regional de Blumenau. Santa Catarina, 1997. 

SHIOZAWA, Ruy Sérgio Cacese. Qualidade no atendimento e tecnologia de 

informação. São Paulo : Atlas, 1993. 

TAURION, Cezar. Sistemas de gestão empresarial. Revista Developers’ Magazine, 

Rio de Janeiro : ano 2, n. 20, p. 10-11, abr. 1998. 

WANG, Charles B. O novo papel do executivo de informática. São Paulo : Makron 

Books, 1995. 

WOODALL, Pam. The economist. Gazeta, suplemento extra, São Paulo : set./out. 

1996. 

 


