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A Tecnologia da Informação (TI) está inserida em praticamente todas as atividades empresariais e 
os investimentos nesta área continuam crescendo.  
 
Entretanto muitos executivos continuam frustrados com os resultados obtidos até agora. Qual é a 
razão?  
 
Infelizmente muitas empresas não utilizam o pleno potencial da TI para remodelar ou modernizar 
suas estruturas, mantendo-as como foram criadas. Os sistemas de informação são muitas vezes 
usados para a simples automação de processos antigos.  
 
A já clássica estrutura hierárquica, ainda muito comum, divide o trabalho em áreas funcionais 
projetadas para uma era anterior ao advento da TI, que claramente não mais atende a dinâmica 
dos negócios atuais.  
 
Estamos entrando na chamada sociedade da informação. Seus valores e paradigmas são 
diferentes da sociedade industrial.  
 
Nesta, as máquinas potencializam nossos braços e pernas, enquanto a sociedade da informação e 
do conhecimento potencializa nossa capacidade de criação.  
 
Os meios de produção deixam de ser basicamente o capital e os recursos naturais, e passam a ser 
o conhecimento.  
 
Mas este conhecimento só tem valor quando aplicado ao trabalho.  
 
Uma empresa precisa da TI para maximizar o uso deste conhecimento (continuamente ampliado, 
renovado e aprimorado) em proveito de seu crescimento e como principal fonte de vantagem 
competitiva.  
 
A TI deve ser compreendida como uma poderosa ferramenta habilitadora para mudanças na 
organização.  
 
Por si, nada faz. Mas se a empresa souber tirar proveito do potencial da tecnologia, pode mudar 
fundamentalmente toda a estrutura do negócio.  
 
E porque mudar? Aumento da concorrência, excesso de capacidade produtiva, margens reduzidas, 
clientes mais exigentes, pressão por redução de preços, desregulamentação de segmentos 
industriais antes protegidos, ciclos de vida de produtos cada vez menores e clientes menos 
propensos à fidelidade, são apenas alguns sintomas das grandes mudanças.  
 
O atual modelo organizacional deve ser repensado. As estruturas hierárquicas privilegiam a 
burocracia e impedem reações rápidas.  
 
A velocidade das decisões é retardada pelas fronteiras departamentais. Os sistemas de 
informação, refletindo esta estrutura, também não facilitam o compartilhamento de dados e 
informações, e consequentemente não disseminam o conhecimento pela empresa.  
 
As barreiras existentes entre as funções, departamentos e linhas de produtos da empresa, ou 
entre as empresas que fazem negócios entre si, precisam ser derrubadas.  
 



Em muitas companhias os processos são lentos e pesados. Foram desenhados antes da 
disseminação dos computadores e da Internet, e podem ser substituídos por algo que explore as 
possibilidades da TI.  
 
O mundo está caminhando para ser um grande sistema interconectado. A comunicação eletrônica 
não faz distinções entre um cliente localizado a dez quadras ou no outro continente.  
 
A TI é crucial no desenho da nova estrutura organizacional. Usá-la para automatizar o que já 
existe é perpetuar um problema.  
 
O potencial da TI é substituir o que existe por algo diferente e melhor. O mote “o sistema deve se 
adequar aos usuários e não o inverso” deve ser repensado.  
 
Os usuários precisam modificar o modo de fazer as coisas para maximizar o poder da TI e da 
automação.  
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