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RESUMO

O sistema de informação gerencial é uma ferramenta indispensável a qualquer organização, auxiliando na agilidade
dos processos, garantindo acuracidade das informações e auxiliando os gestores das organizações nos processos
decisórios. Cujo objetivo foi analisar o impacto que a falta da adequação do sistema de informação gerencial possui
sob a produtividade do departamento de vendas da empresa em pesquisa. A metodologia aplicada, possui caráter
exploratório, transversal e de estudo de caso. Observou-se que o sistema de informação gerencial da empresa é uma
ferramenta indispensável para o dia a dia, porém, não possui total adequação a sua realidade, isto é, ele contribui
bastante para a produtividade, principalmente no setor de vendas, contudo, foi perceptível que o mesmo não está
adequado às atividades existentes, deixando a desejar em alguns aspectos, podendo ser muito mais produtivo.

Palavras-chave: Informação, Produtividade, Vendas.

ABSTRACT

The management information system is an indispensable tool for any organization, aiding in the agility of the
processes, guaranteeing accuracy of the information and assisting the managers of the organizations in the decision
processes. Whose objective was to analyze the impact that the lack of adequacy of the management information
system has under the productivity of the sales department of the company in research. The methodology applied has
an exploratory, transversal and case study character. It was observed that the management information system of the
company is an indispensable tool for the day to day, however, it does not have total adequacy to its reality, that is, it
contributes enough for productivity, mainly in the sales sector, however, it was Perceptible that it is not adequate to the
existing activities, leaving something to be desired in some aspects, being able to be much more productive.

Key words: Information, Productivity, Sales.

INTRODUÇÃO

Há alguns anos, as organizações vêm identificando maneiras de tornar seus métodos de trabalho mais eficazes.
Desta forma percebeu-se a necessidade de um determinado sistema e/ou método que facilite o tratamento das
informações, para toda estrutura de gerenciamento empresarial. No que diz respeito a produtividade das empresas,
ela está atrelada a uma série de fatores que buscam alinhar-se para a obtenção de resultados mais concisos, onde
todos devem estar comprometidos em promover melhorias nos processos continuamente.
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As empresas utilizam-se de determinados sistemas para gerar as informações que precisam ser aplicados a todos os
departamentos, cada um em sua especificidade, informações estas, que englobam todos os envolvidos diretos e
indiretos, desde fornecedores à clientes. Para Bio (2008), considera-se sistema um conjunto de elementos
interdependentes, ou um todo organizado, ou partes que interagem formando um todo unitário e complexo. Já para
O’Brien (2004, p.7) “sistema é um grupo de componentes inter-relacionados que trabalham rumo a uma meta comum,
recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação”.

Segundo Padoveze (2009), o sistema de informação não é um elemento isolado, nem tampouco, atua como, ele é
interligado com vários outros elementos que coletam, manipulam, armazenam e transmitem dados e informações.
Vale ressaltar que o sistema de informação, conforme caracterizado por Andrade e Falk (2001) funciona como um
processo de mudança organizacional, facilitando o cumprimento dos objetivos, tendo reflexo positivo em outras áreas
da organização, bem como área-fim e ainda, a partir do SI é possível influenciar o comportamento de outros membros
organizacionais visando às estratégias adotadas.

Cruz (2000, p 54) explica que Sistema Informação Gerencial é “o conjunto de tecnologias que disponibiliza os meios
necessários à operação do processo decisório em qualquer organização por meio do processamento dos dados
disponíveis”. Desta forma, os Sistemas de Informação Gerencial das organizações auxiliam os processos decisórios
das empresas, para que isso ocorra da maneira mais eficaz possível, os SIG’s devem estar alinhados as
necessidades dos departamentos, visando obter a máxima produtividade das equipes envolvidas.

Para Hoffmann et al, (2012) a função primordial do sistema de informação gerencial é exatamente gerar informações
para os administradores das empresas, principalmente no que se refere ao processo de tomada de decisão, pois, são
sistemas capazes de gerar relatórios gerenciais, além de todo o controle empresarial, tornando-se assim, uma
ferramenta aliada na gestão organizacional.

As organizações necessitam manter-se sempre dispostas a investir em treinamento, visando aprimorar suas técnicas
de usabilidade e aperfeiçoamento do sistema de informação às suas necessidades. Segundo Araújo (2006), o
treinamento é a educação profissional que visa adaptar o homem ao trabalho em determinada organização,
preparando-o adequadamente para o exercício de um cargo, podendo ser aplicado a todos os níveis ou setores da
organização. O intuito do treinamento é fazer com que o colaborador obtenha um melhor desempenho profissional
através das habilidades adquiridas, desta forma, a organização, consequentemente obterá melhores resultados,
alcançando os seus objetivos.

Entende-se que o aperfeiçoamento é uma característica da produtividade, isto é, a empresa busca sempre melhorar,
refinar os métodos, aprimorar a produção, garantir a excelência, a qualidade, no menor tempo possível, garantindo à
produção, segurança e confiabilidade, com menor custo e num menor intervalo de tempo. Para Macedo (2002) a
produtividade não se resume apenas à fase de produção, mas sim, a todos os fatores que afetam o desempenho da
empresa, como os produtos, a distribuição, planejamento estratégico, estoques, tecnologia, clima organizacional,
custos, fornecedores, etc., pois estes afetam também, sistematicamente a produtividade.

King (2007) busca não focar apenas na produtividade como um ciclo produtivo e enfatiza que o significado
contemporâneo de produtividade contém aspectos mais amplos, adaptando principalmente a eficiência humana,
sendo caracterizada também pela harmonia no meio ambiente.

Para Cobra (1994) um grande fator que contribui para a boa gestão das vendas de uma empresa é o planejamento
mercadológico, salientando que este não deve ser confundido com a previsão de vendas, isto é, entender o seu
mercado alvo, o perfil dos clientes, a forma como irá atingi-los, enquanto a previsão de vendas está ligada às
projeções futuras da empresa. Entende-se que uma das grandes características do gestor de vendas de uma
organização, então, é o planejamento, visto que, este, é de extrema importância para o alcance dos objetivos
empresariais, estudando o cenário mercadológico onde se encontra e atribuindo estratégias para que os objetivos
sejam alcançados.

Las Casas (1993, p.29) salienta a importância do setor de vendas para com as estratégias da empresa relacionadas
ao cliente:

O departamento de vendas desempenha papel essencial na adaptação das empresas à
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tendência ao esclarecimento, orientação e informação aos clientes. O vendedor passa a
ser um assessor e o departamento de vendas um prestador de serviços. [...] Os
vendedores, como vimos, por estabelecerem contato mais intimo com os clientes, são
aqueles que têm maiores condições de informar as empresas sobre as tendências
mercadológicas.

Com tudo, o presente trabalho tem como objetivo, analisar o impacto que a falta da adequação do sistema de
informação gerencial possui sob a produtividade do departamento de vendas da empresa Casa dos Motores LTDA.
Bem como, identificar as possíveis carências do departamento de vendas sobre o sistema de informação utilizado;
apurar como funciona a integração do sistema entre o setor de vendas e demais departamentos da empresa; verificar
o grau de capacitação dos colaboradores para a utilização do sistema de informação; e demonstrar como o sistema de
informação pode auxiliar no processo de tomada de decisão como um todo.

Dessa forma, justifica-se por ser de fundamental importância para as organizações uma análise precisa das
necessidades relacionadas a eficiência software gerencial no cotidiano, principalmente no que se refere ao
departamento de vendas. Evidenciando-se o quão está ligada a produtividade à usabilidade do sistema da empresa,
apresentando as necessidades e o nível do conhecimento dos envolvidos diretos com o uso do sistema de informação
da organização.

METODOLOGIA

O presente estudo tem um delineamento transversal e de caráter exploratório, com natureza de análise qualitativa e
quantitativa, utilizando como método de análise o estudo de caso. Os entrevistados foram devidamente esclarecidos
sobre os objetivos e procedimentos realizados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
tendo como fundamento informar ao participante da pesquisa que seu nome permanecerá anônimo, visando
esclarecer sobre o sigilo das informações e da liberdade de recusa ou abandono durante a execução da pesquisa.

A identidade de todos os colaboradores será mantida em sigilo, a pedido da própria empresa, deste modo, todos os
entrevistados serão chamados por números, por exemplo, colaborador 1, colaborador 2 e sucessivamente.

A referida pesquisa teve como universo a empresa Casa dos Motores Ltda, que em sua totalidade, possui um quadro
de 33 (trinte e três) colaboradores. Cujo o ambiente amostral, foi o departamento de vendas, composto por 9 (nove)
profissionais, visando nutrir o resultado da referida pesquisa. As entrevistas foram feitas fora do horário de trabalho e
na própria empresa, previamente agendadas com os colaboradores, no período de 05 a 07 de outubro de 2016.

Optou-se também por realizar a pesquisa com os clientes da empresa, deste modo, a empresa atualmente possui um
quantitativo de aproximadamente 2.000 (dois mil) clientes cadastrados na sua nova plataforma de informação
gerencial, onde são atendidos, em média, cerca de 90 (noventa) clientes por dia. Foram colhidos 173 (cento e setenta
e três) questionários respondidos no período de 24 a 27 de outubro de 2016.

Como instrumento de levantamento de dados foi elaborado um roteiro de entrevista com uma pesquisa sócio
demográfica e 12 (doze) perguntas abertas, sendo realizada com todos os 9 (nove) colaboradores e gravadas em
áudio, facilitando a análise posteriormente os resultados obtidos. Para a realização da pesquisa com os clientes da
empresa, foi elaborado um questionário com questões de múltipla escolha, sendo este, composto por pesquisa sócio
demográfica e 5 (cinco) questões fechadas, tendo como intuito de analisar se o ponto de vista de ambas partes
(Colaborador X Clientes) eram convergentes ou divergentes sobre os aspectos abordados.

Para análise dos dados, foi utilizado o software Microsoft Office Excel 2016 para tabulação e análise, em seguida fora
analisado os dados das gravações de áudio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os colaboradores entrevistados, 100% são do sexo masculino. 44,4% possuem entre 18 a 25 anos, 22,2%
possuem entre 26 a 35 anos e outros 33,4% possuem mais de 40 anos. 55,5% dos colaboradores possuem nível
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médio completo, 33,3% possuem superior completo e outros 12,2% possuem superior incompleto.

Dentre os clientes que participaram da pesquisa, 80,92% são do sexo masculino e 19,08% são do sexo feminino. O
maior percentual de clientes da empresa possui faixa etária acima dos 36 anos, totalizando 63,58%, sendo que
31,79% possuem entre 36 e 45 anos, 28,32% possuem entre 46 e 55 anos, e outros 3,47% possuem mais de 56 anos.

Quanto à produtividade, o primeiro pilar da entrevista foi traçado pensando justamente em entender a opinião dos
colaboradores com relação à produtividade que o sistema de informação proporciona ao setor de vendas da empresa.
Neste sentido, a resposta foi unanime, sim, sendo que em sua maioria justificou a importância do sistema
principalmente com relação à agilidade que o mesmo propõe acerca do atendimento ao cliente.

Vale ressaltar a resposta do colaborador 6, quando diz que “sim, já imaginou como seria vender sem saber ao certo o
que existe no estoque, ou seja, qual a quantidade de um determinado produto Se não tivesse sistema, seria preciso ir
conferir, imagina o tempo que isso levaria. E também com relação aos preços, qual o preço de venda Qual o ultimo
preço de compra Acredito que nos dias atuais, é impossível uma empresa trabalhar sem um sistema”.

Para Batista (2004) a tecnologia da informação auxilia no aumento da produtividade, através da avaliação e dos
indicadores de desempenho, onde, com as informações atuando de forma integrada é possível manter a empresa
sempre competitiva no mercado, gerando melhores resultados.

Quanto aos processos, os colaboradores foram questionados sobre o que acontece em caso de falha do sistema.
Segundo a opinião dos mesmos, caso isso aconteça é um verdadeiro problema, pois afetará bastante o
desenvolvimento das vendas. Para o colaborador 1 “quando o sistema falha, o setor de vendas vira um verdadeiro
caos, pois não temos noções de preços, quantidades, ou seja, tudo será realizado de forma manual. Para esse tipo de
situação, nós temos uma tabela de preços, porém, esta nem sempre está atualizada, o que nos dá uma certa
insegurança para realizar a venda de forma manual”.

Foi abordado em caso de um erro no processo de vendas, como seria o processo de cancelamento. A opinião dos
colaboradores é bem dividida com relação à facilidade ou as dificuldades encontradas no sistema para esse tipo de
situação, não por conta do sistema, mas por conta da burocracia. Alguns acreditam que o é um processo simples, pois
basta apenas solicitar ao financeiro a liberação para alterar o pedido, outros acreditam, como é o caso do colaborador
5 que “deveria haver uma pessoa responsável em realizar esses procedimentos no setor de vendas, pois não
dependeríamos do responsável pelo caixa para realizar esse processo, por exemplo, caso o caixa esteja em
atendimento, é preciso esperar concluir o atendimento de todos no caixa para solicitar o cancelamento ou alteração do
pedido, e isso afeta e muito a agilidade e qualidade do atendimento”.

O que pode ser percebido através dessa última questão, é com relação à centralização das informações, é visto que o
setor de vendas é dependente em muitos aspectos, como o caso já visto do cadastro de clientes, e mais uma vez é
visto em caso de cancelamento, o que pode afetar a produtividade do atendimento.

Os clientes da empresa foram questionados com relação à agilidade do atendimento oferecido pelo caixa. Dentre os
pesquisados, 84,39% dos clientes atendidos consideraram que o atendimento realizado pelo caixa foi normal, isto é,
nem foi rápido, porém, também não foi lento, já para 9,83% dos clientes o atendimento foi rápido. Apenas para 0,58%
dos clientes o atendimento foi considerado muito rápido, e para outros 5,20% o atendimento foi considerado lento. É
interessante abordar que 29,48% dos clientes entrevistados estavam realizando a sua primeira compra, outros 70,52%
já eram clientes da empresa.

Os colaboradores também foram questionados com relação ao treinamento no setor em relação à utilização do
sistema. Mais uma vez de forma unânime, todos os colaboradores afirmaram que não recebem treinamentos com
relação à utilização do sistema, salvo, alguns colaboradores que afirmaram que o único treinamento que aconteceu foi
quando o sistema foi implantado na empresa, e que nesse momento, foi realizado o treinamento com todos os
colaboradores, porém, durantes as atualizações e modificações do sistema, não são realizados treinamentos,
conforme comenta o colaborador 8 afirmando que “constantemente são lançadas atualizações, porém, nem a
empresa fornecedora do sistema, nem a própria Casa dos Motores se preocupa em realizar um treinamento que
venha à agregar valor ao setor. Nós do setor de vendas é que vamos utilizando no dia a dia e vamos aprendendo
cada vez mais sobre o sistema”.

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/sistema_de_informacao_gerencial_nas_organizacoes_e_seu_impacto_na.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Para Robbins (2005, p.469) comenta que: “A maioria dos treinamentos visa à atualização e ao aperfeiçoamento das
habilidades técnicas dos funcionários”. Então, torna-se importante o investimento, por parte da empresa, em
constantes treinamentos para os envolvidos no setor, de modo que, isto irá beneficiar a empresa positivamente,
garantindo uma melhor produtividade.

O próximo questionamento foi sobre as informações relativas aos estoques. É unanime o fato de que nenhum dos
colaboradores confiam nas informações fornecidas pelo sistema com relação aos estoques, não necessariamente por
um erro do sistema, mas pelo fato de que as informações ali fornecidas não condizem com a realidade do estoque, e
isso afeta a produtividade do atendimento de uma forma geral, como retrata o colaborador 3 “no ato do atendimento,
antes de fecharmos a venda, nós precisamos separar a mercadoria primeiro, ou seja, primeiramente conferimos se a
mercadoria que o cliente solicitou realmente tem no estoque, separamos ela e depois é que fechamos o pedido de
venda”.

Percebe-se que não há confiança por parte dos usuários com relação às informações do estoque, onde os mesmos
buscam conferir as mercadorias antes de fechar a venda, e nisso, leva-se tempo para a conferência, o que acarreta
diretamente na produtividade do atendimento, afinal, o sistema está ali justamente para evitar que esse tipo de
situação aconteça, porém, na prática, ainda acontece.

Os clientes da empresa foram questionados com relação ao atendimento oferecido pelo setor de vendas, se houve
alguma dúvida com relação aos produtos e como foi o atendimento, 35,84% dos clientes alegam que surgiram alguma
dúvida durante o atendimento, e que durante este atendimento o vendedor precisou ir verificar se o produto realmente
havia no estoque. Outros 10,98% afirmaram que surgiram dúvidas, e que o vendedor precisou se deslocar para um
outro setor para buscar informações, 12,14% afirmaram que a dúvida foi esclarecida de forma rápida, e para outros
41,04% não surgiram dúvidas.

É importante perceber a relevância do atendimento ao cliente para a empresa. Segundo Chiavenato (2005, p.209), “no
negócio, o atendimento ao cliente é um dos aspectos mais importantes, sendo que o cliente é o principal objetivo do
negócio”. Portanto, é importante que a empresa esteja focada em prestar um bom atendimento para os clientes, de
modo que estes estejam sempre satisfeitos.

Encerrando as entrevistas com os colaboradores, eles foram convidados a prestar suas opções de melhorias para o
sistema.

Neste sentido, o colaborador 1 sugere que “o setor de vendas deveria ter mais acesso a determinadas informações,
que poderiam contribuir de forma positiva para o atendimento ao cliente”. Já para o colaborador 2 uma melhoria seria
“a realização do cadastro dos clientes pelo setor de vendas, que daria agilidade no processo”. O colaborador 3
considera que “o setor de vendas poderia ganhar acesso ao processo de trocas, para agilizar o processo, realizando a
entrada e saída do produto sem a necessidade de depender de outros setores”.

O colaborador 4 sugere “a busca pela simplificação do processo de vendas, com atalhos e mais facilidade no
processo”. O colaborador 5 segue o mesmo raciocínio do colaborador 4 e sugere “o aperfeiçoamento de determinados
campos na janela de vendas, principalmente no que se refere ao campo de busca, facilitando o processo”. Para o
colaborador 6 o sistema sempre precisa de melhorias, porém, o mesmo não opinou nenhuma sugestão. O colaborador
7 sugere não necessariamente um aspecto do sistema, mas sim “melhorar o controle dos estoques, para que os
colaboradores sintam a segurança das informações ali fornecidas”. O colaborador 8 rebate que “um campo que
poderia ser melhorado no sistema é o da pesquisa de produto, que fosse mais prático”. Por fim, o colaborador 9 fala
que “o sistema poderia ser mais flexível com relação ao campo de pesquisa dando espaço apenas para que nós
pudéssemos digitar uma pequena descrição de um item e o mesmo já me fornecer as informações, isso facilitaria
bastante o serviço”.

Por fim, os clientes foram questionados sobre o seu nível de satisfação em relação ao atendimento da empresa. em
sua grande maioria os clientes estão satisfeitos com relação ao atendimento da empresa, 68,79%, por outro lado,
23,12% dos clientes afirmam estarem indiferentes, isto é, não estão satisfeitos, porém, também não estão
insatisfeitos, e 2,31% dos clientes dizem estar insatisfeitos com o atendimento da empresa.

Para Kotler (1998, p.53), “satisfação é o sentimento de prazer ou de decepção, que resulta da comparação do
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desempenho esperado e o resultado alcançado com a utilização do produto em relação às expectativas da pessoa”.
Então, torna-se muito importante para a empresa, zelar para que os clientes estejam sempre satisfeitos, de modo que
isto, irá contribuir positivamente no alcance dos objetivos da empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme fora visto nos resultados obtidos neste estudo, os sistemas de informação são, atualmente, ferramentas
essenciais para as empresas, de modo que as organizações tendem a perder sua produtividade com a ausência e/ou
falha. O sistema de informação é mais do que apenas uma ferramenta que busca auxiliar ou agilizar os processos, o
mesmo é sinônimo de segurança, uma ferramenta que trabalha em prol das organizações, feitas sob medida para
elas, buscando torna-las mais competitivas e auxiliando os gestores nas suas atividades diárias.

Os dados e informações são as preciosidades das organizações, é através destas informações que os gestores
tomam suas decisões, ou seja, todos os dados relevantes para a empresa são fornecidos pelo sistema de modo que
venha à facilitar o processo decisório dos gestores com informações relevantes e detalhadas. Deste modo, o sistema
de informação precisa ser adequado a realidade da empresa, uma vez que a empresa necessita de um retorno
positivo de informações detalhadas e relevantes para a sua continuidade.

É impossível imaginar qualquer empresa hoje sem um sistema, como por exemplo, o caso da própria empresa objeto
de estudo nesta pesquisa onde os colaboradores, em caso de pane no sistema, a empresa vira um caos, é necessário
recorrer às tabelas, para conferir preços, estoques, e muita das vezes esta não é atualizada, imagina se todo o
trabalho fosse realizado assim, de forma manual, não haveria produtividade. E é exatamente esse o papel do sistema
de informação nas organizações, facilitar, agilizar, e acima de tudo, garantir a segurança dos dados e informações, de
modo que quando for necessária a sua utilização, seja garantida a acuracidade das informações.

Dessa forma, considera-se que os objetivos estabelecidos foram plenamente alcançados com a realização desta
pesquisa. Como limitação do estudo, ressalta-se que os resultados apresentados são válidos apenas a empresa Casa
dos Motores Ltda. Porém, alguns outros tópicos podem ser levantados como sugestões para pesquisas futuras, a
saber: realização da pesquisa com outras empresas, do mesmo ramo ou não, da cidade de Lagarto ou de outras
regiões, a fim de levantar uma comparação de resultados.
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