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Resumo

Com o crescimento e desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o ensino
também foi modificado, gerando formas diversificadas de aprendizagem. Nesse sentido, o objetivo geral do
presente trabalho foi descrever e analisar uma experiência com o uso das TICs na disciplina Sistema de
Informação de Gestão Estratégica e Tomada de Decisão, do Curso de Mestrado em Ciências Administrativas
da UNIAMERICAS. A presente pesquisa foi elaborada com base em uma abordagem qualitativa do tipo
exploratório. Os alunos através de chats e fóruns de discussões, elaboraram pesquisas bibliográficas sobre
sistemas de informações Enterprise Resource Planning (ERP) e Costumer Relationship Manage (CRM) que
permitem personalizar a forma de comunicação em instituições e empresas. A pesquisa concluiu que as TICs
proporcionam a interação dos alunos com a disciplina, como também entre discente e professor.

Palavras chave: TICs; Sistema CRM; Sistema ERP.

Abstract

With the growth and development of Information and Communication Technologies (ICTs), education was also
modified, generating diverse forms of learning. Accordingly, the general objective of this study was to
describe and analyze an experiment with the use of ICTs in the discipline of Information Management and
Strategic Decision Making System of Master Degree in Administrative Sciences UNIAMERICAS. Students
through chat rooms and discussion forums, prepared literature searches for information about Enterprise
Resource Planning (ERP) and Customer Relationship Manage (CRM) that let you customize the way of
communication in institutions and enterprises. The research concluded that ICTs provide interaction of
students with the discipline, but also between student and teacher.

Keywords: ICT; CRM system; ERP system

INTRODUÇÃO

A Educação Superior possui como uma de suas finalidades, formar profissionais em diferentes áreas do
conhecimento, aptos a ingressarem no mercado de trabalho para participarem do desenvolvimento da
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sociedade, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica com vistas ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia (SILVA; SCHIMIGUEL, 2013).

Para o alcance dos propósitos da educação superior, a expansão e diversificação das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) poder oferecer suportes pedagógicos e tecnológicos. As TICs possuem um
potencial formativo que pode contribuir para ampliação dos espaços e dos tempos pedagógicos, para a
flexibilização do currículo e para o aumento da interação entre os sujeitos tanto na educação presencial
quanto na educação a distância (FELDKERCHER; MATHIAS, 2011).

A educação superior pode adotar diferentes modalidades, tais como: presencial, a distância ou
semipresencial. A primeira ocorre quando os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos por professor
e alunos ocorrem presencialmente em um espaço e tempo similar. A segunda consiste no processo de ensino
e aprendizagem que ocorre com o uso de meios e tecnologias de informação e comunicação, com alunos e
docentes desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos variados. Já a terceira ocorre pela
combinação da educação presencial e a distância (CAVALCANTE, 2000).

As tecnologias trazem também novas exigências ao trabalho docente. Conhecer as tecnologias, identificar
possibilidades e limites do uso de cada tecnologia, desenvolver novas metodologias para os processos de
ensino e aprendizagem são algumas das funções que hoje são exigidas ao professor não somente para
professores que atuam na Educação a distância (EaD) mas também para professores que atuam na educação
presencial. Assim, a formação de professores para o uso das TICs deve favorecer para o entendimento de que
as mesmas podem proporcionam valiosas possibilidades de ensino, aprendizagem, pesquisa, promoção e
divulgação de conhecimentos (FERNANDES; FERNANDES, 2012).

Reconhecendo que as tecnologias possuem um potencial formativo, possibilitam novas formas de ensinar e de
aprender, a realização do presente estudo se justifica pela necessidade de saber como as tecnologias estão
sendo aplicadas na educação superior. A partir dessa premissa, objetivamos descrever e analisar uma
experiência com o uso das TICs na disciplina Sistema de Informação de Gestão Estratégica e Tomada de
Decisão, do Curso de Mestrado em Ciências Administrativas da Universidade das Américas (UNIAMERICAS).

As aulas da referida disciplina foram transmitidas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), os alunos
assistiram e aprenderam os conteúdos da mesma, discutiram através de chats e fóruns de discussões, e
elaboraram pesquisas bibliográficas sobre sistemas de informações Enterprise Resource Planning (ERP) e
Costumer Relationship Manage (CRM) que permitem personalizar a forma de comunicação em instituições e
empresas.

Neste sentido, apresentaremos uma fundamentação teórica sobre tecnologias da informação e comunicação
no ensino superior, e sistemas de informações Enterprise Resource Planning (ERP) e Costumer Relationship
Manage (CRM). Um tópico da descrição e análise da experiência didática no curso de pós-graduação e
algumas considerações finais.

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR

No ensino superior, as TICs propõem novos arranjos ao processo de ensino e aprendizagem que exigem do
professor mudanças na forma de fazer seu trabalho. Até pouco tempo atrás, a sala de aula era o único espaço
usado para se desenvolver o trabalho docente. Hoje, com os avanços tecnológicos, há outra realidade, em
que informações diversas e fontes variadas de acesso ao conhecimento fazem da aprendizagem algo não
linear, e que exige criatividade dos professores em suas práticas pedagógicas (MORAN, 2006).

O desenvolvimento de práticas pedagógicas terá de seguir o ritmo de cada aluno para assimilar conteúdo.
Segundo Masetto (2006) é necessário variar estratégias tanto para motivar o estudante como para atender as
diferentes formas de aprendizagem, pois nem todos aprendem do mesmo modo e no mesmo tempo.
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Nessa direção, as TICs precisam ser incorporadas no ensino superior para propiciar, à comunidade acadêmica
a possibilidade de conhecer formas diversas de transmitir e produzir conhecimento.

As tecnologias devem ser utilizadas para valorizar a aprendizagem, incentivar a
formação permanente, a pesquisa de informação básica e novas informações, o
debate, a discussão, o diálogo, o registro de documentos, a elaboração de trabalhos,
a construção da reflexão pessoal, a construção de artigos e textos (MASETTO, 2006,
153).

Diante disso, a prática pedagógica se relaciona com domínio de conteúdo, aquisição de habilidades e busca de
estratégias que viabilizem a aprendizagem em cada situação de ensino. Estes são fatores fundamentais no
processo de ensino e aprendizagem. (ROSA; CECÍLIO, 2010).

Moran (2006) enfatiza a relevância do uso das tecnologias na educação:

A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens,
desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis
manipulações. É importante educar para usos democráticos, mais progressistas e
participativos das tecnologias, que facilitem a evolução dos indivíduos (MORAN,
2006, p. 36).

Nesse sentido, Kenski (1997) faz uma importante consideração ao abordar os impactos na formação docente,
sugerindo que tenha tempo e oportunidades para interagir com as TICs e seja consciente nas suas escolhas e
usos.

É preciso está consciente das possibilidades e limites das tecnologias na educação. Masetto (2006) e Valente
(1999) consideram que o surgimento da informática proporcionou aos seus usuários a oportunidade de entrar
em contato com as mais novas e recentes informações para pesquisas e produções científicas, possibilitando a
autoaprendizagem e aprendizagem à distância. Assim, tornou-se uma nova forma de construir conhecimento,
com a integração de movimentos, som e imagens.

No entanto, Rosa e Cecílio (2010) comentam que ainda há dificuldades na comunidade acadêmica quanto ao
uso das tecnologias na educação. Muitos docentes desconhecem a potencialidade das TICs para melhorar a
qualidade do processo de ensino e aprendizagem e da gestão escolar, pois falta a capacidade de dominar as
formas de incorporá-las e explorar o potencial nesse processo. Além disso, ainda faltam condições físicas,
materiais e técnicas apropriadas para a implantação nas instituições de ensino.

Nessa perspectiva, as pesquisadoras Alberti (2006), Moraes (2006) e Santos (2007), abordam que o uso das
TICs no ensino superior, por si só, não garante uma educação com qualidade, mas pode ajudar a promover
uma melhoria no processo ensino-aprendizagem. Com o avanço tecnológico, o ensino com qualidade está
diretamente ligado ao acesso rápido, contínuo e abrangente de todas as tecnologias.

Concordando com essa opinião, Almeida (2001, p.3) adverte que usar as TICs na educação é mais que
explorar recursos computacionais ou navegar na Internet: seu uso deve estar “voltado à promoção da
aprendizagem”.

O uso das TICs no ensino superior possibilita que se discuta a produção do conhecimento, embasado no
desenvolvimento da informática, que resulta da capacidade cognitiva e da troca rápida de informações.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS ERP E CRM

Mendes e Escrivão Filho (2002) mencionam Lima et al. (2000) para identificar que os sistemas integrados de
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gestão ou ERP “controlam toda a empresa, da produção às finanças, registrando e processando cada fato
novo na engrenagem corporativa e distribuindo a informação de maneira clara e segura, em tempo real” (p.
278). Na perspectiva dos autores, o ERP armazena as informações da empresa em uma base de dados única
e centralizada, o que permite que a mesma informação seja compartilhada por todo ambiente corporativo,
reduzindo, em consequência, os problemas de inconsistência e duplicidade, além de conferir confiabilidade às
informações.

Apesar de ser apresentado por Buckout et al. (1999 apud MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002) como um
software de planejamento, os autores expandem essa definição ao mencionarem que o ERP: integra as
diferentes áreas da empresa; cria operações mais eficientes; permite a comunicação e fornece informações
entre áreas; possibilita o controle das funções por ele suportadas. Pela complexidade, vários autores
consideram que sua implantação deve ser encarada como parte de um projeto contínuo de mudança
organizacional, ou seja, de um processo de transformação, o qual implica na mudança de hábitos, de modelos
de comportamento e, às vezes, de atitudes das pessoas em relação ao modo de execução das funções.

O processo de adoção do ERP envolve seleção, aquisição, implantação e testes, após planejamento e etapa de
análise sobre as funcionalidades do sistema, de modo a contemplar se estas estão de acordo com a
orientação estratégica da empresa. Constituindo-se como uma etapa demorada, na seleção avalia-se o
sistema mais adequado à empresa, para só então se definir um líder e a equipe de implantação. Durante essa
fase, a corporação é obrigada a repensar sua estrutura e processos, definir objetivos a serem alcançados e
como as funcionalidades do sistema podem ajudar nisso. Por essa razão, a equipe responsável pela
implantação do ERP deve conhecer o sistema e os processos de negócios da empresa, analisando-os para
verificar a possibilidade de modificá-los, assim como de envolver os usuários.

Dentre suas principais dificuldades, Souza e Zwicker (2000 apud MENDES; ESCRIVÃO FILHO, 2002) apontam
a atualização constante do sistema e o gerenciamento das versões, pois, mesmo após sua implantação, o ERP
deve se manter em evolução contínua a fim de refletir os processos da empresa. Por outro lado, Mendes e
Escrivão Filho (2002) mencionam Stamford (2000) para indicar que os problemas se referem, principalmente,
à escala de reengenharia de processos, às tarefas de customização durante a implantação, à inexperiência da
equipe de suporte, à implantação longa, ao alto custo relacionado à consultoria e treinamento, à
complexidade na customização e aos benefícios que nem sempre se concretizam.

Entretanto, com a globalização e a aceleração da velocidade nas transações, os clientes passaram a exigir
respostas imediatas às suas consultas e atendimento ágil de seus pedidos, constando-se que as ferramentas
de ERP, desenhadas para funcionar de forma integrada, apesar de oferecer funcionalidades de apoio aos
processos da empresa, não atendiam, de forma rápida, a demanda por bens e serviços personalizados. Para
prover a organização de formas mais fáceis, ágeis e eficazes de atender, reconhecer e cuidar dos clientes, foi
introduzido o sistema CRM como uma estratégia de negócio.

O CRM é, portanto, “um processo de negócios que visa selecionar e gerenciar as mais valiosas relações com
os clientes” (GREENBERG, 2001 apud CATUNDA; RABÊLO JÚNIOR, 2009, p. 4). Trata-se de uma estratégia
que, para ser aplicada, requer uma filosofia de negócios centrada no cliente, aliada a uma cultura empresarial
que dê suporte aos processos de marketing, vendas e serviços.

No que diz respeito ao CRM, Greenberg (2001 apud CATUNDA; RABÊLO JÚNIOR 2009) verifica que esta
tecnologia desempenha importante papel como agente de sustentação das estratégias de marketing de
relacionamento, tendo como premissa básica possuir a maior quantidade de informações sobre os clientes e
suas interações com a empresa. Integram essa rede, não somente os clientes, como também fornecedores,
competidores e intermediários, passando, então, a empresa a atuar na direção de relacionamentos de longo
prazo com clientes individuais.

Todavia, não existe uma definição única para marketing de relacionamento, trabalhando alguns autores em
uma linha que vincula este conceito como tática de marketing para atração e retenção de clientes, enquanto
outros sugerem como um novo paradigma de marketing, ou mesmo dentro de uma visão mais estratégica,
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segundo a qual a empresa coloca o cliente no centro de suas ações, com a criação de valor através de
relacionamentos entre as partes envolvidas.

Visto não apenas como recurso tecnológico e de informação, o CRM se configura como uma ferramenta
integrada de suporte ao conjunto de estratégias fundamentadas no marketing de relacionamento, podendo,
neste sentido, ser definido como “um conjunto de conceitos, construções e ferramentas compostas por
estratégia, processo, software e hardware” (BRETZE, 2000 apud CATUNDAÇ RABÊLO JÚNIOR, 2009, p. 5).

Dentre os tipos de tecnologia CRM, destaca-se o modelo proposto pelo Meta Group, que propõe sua
implementação em fases distintas, a saber: 1) CRM Operacional, etapa na qual a empresa busca abrir canais
com o cliente, objetivando melhorar a eficiência e a eficácia das operações cotidianas com o mesmo; 2) CRM
Analítico, onde se relaciona a inteligência dos sistemas com a finalidade de prospectar o conhecimento da
base de informações da empresa, identificando diferenciais competitivos para a gestão do negócio; 3) CRM
Colaborativo, que engloba todos os pontos de interação entre o cliente e os canais de comunicação da
empresa.

Assim, a despeito do CRM possuir algumas semelhanças com o ERP, apreende-se, de acordo com a
perspectiva de Catunda e Rabêlo Júnior (2009), que são sistemas diferentes, identificando-se que o primeiro
integra a retaguarda da empresa (back-office), contrariamente ao segundo que se associa a toda linha de
frente (front-office), voltando-se para as necessidades dos clientes.

CAMINHOS DA PESQUISA

A presente pesquisa foi elaborada com base em uma abordagem qualitativa do tipo exploratório, utilizando-se
da pesquisa bibliográfica como ferramenta para o seu desenvolvimento, com o intuito de explicar e fornecer
uma compreensão sobre o objeto de estudo. De acordo com Gil (2007), a pesquisa exploratória tem como
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, visando torná-lo mais explícito ou a construir
hipóteses. Enquanto pesquisa bibliográfica tem o objetivo de trabalhar com informações levantadas e
selecionadas da literatura sobre uma determinada problemática (CHIZZOTTI, 2006).

Nesse contexto, a metodologia aplicada é teórico-bibliográfica, tendo como principais referências para nortear
a pesquisa, trabalhos sobre as TICs no contexto da educação superior; os artigos Seleção e Implantação de
CRM como Solução Tecnológica Empresarial: Teoria e Prática, de Catunda e Rabêlo Júnior (2009), e Sistemas
Integrados de Gestão ERP em Pequenas Empresas: Um Encontro entre o Referencial Teórico e a Prática
Empresarial, de Mendes e Escrivão Filho (2002). A análise inclui a diferenciação qualitativa quanto ao uso dos
sistemas ERP e CRM.

EXPERIÊNCIA COM O USO DAS TICS NO ENSINO SUPEROR

Nesse tópico, vamos descrever uma experiência com o uso das TICs na disciplina Sistema de Informação de
Gestão Estratégica e Tomada de Decisão, do Curso de Mestrado em Ciências Administrativas da Universidade
das Américas (UNIAMERICAS).

As aulas da referida disciplina foram transmitidas via internet, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Os alunos assistiram e aprenderam os conteúdos da mesma, discutiram através de chats e fóruns de
discussões. A comunicação e interação das

Nessa disciplina, foi proposto uma atividade de pesquisa on-line. O professor sugeriu dois artigos sobre os
sistemas de informações ERP e CRM, para os alunos lerem, fazerem comparações entre os artigos científicos
sugeridos pelo docente, e depois elaborarem um artigo teórico. Os alunos tiveram um prazo de uma semana
para enviar os trabalhos concluídos.
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A avaliação do desempenho dos discentes na disciplina Sistema de Informação de Gestão Estratégica e
Tomada de Decisão foi baseada na frequência, participação das atividades on-line propostas e artigos
científicos enviados no prazo.

Conforme Almeida (2001) as TICs modificaram os hábitos e as relações sociais. A pesquisa, a extensão e a
interação adquiridas pelo avanço das tecnologias modificam o ambiente das técnicas tradicionais do ensino
superior. Essa nova ferramenta utilizada na graduação influencia a relação entre discentes e docentes.

Nesse sentido, Kenski (1998) comenta que as TICs através do AVA promove a interatividade entre os
participantes, através de suas ferramentas de comunicação, promovendo maior interação entre
aluno-tutor-docente e entre os próprios alunos.

A utilização das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) como ferramenta de
ensino-aprendizagem além de trazer uma enorme contribuição para práticas educacionais no nível de ensino
superior é um forte instrumento de motivação e interação no ambiente de ensino.

CONCLUSÕES

Através da experiência com o uso das TICs no contexto da educação superior, foi possível perceber que as
mesmas favorecem a construção de conhecimento e desenvolvimento cultural, social e educacional, pois
amplia as possibilidades de comunicação e interação entre os indivíduos num contexto educacional.

Com base na visão dos autores que foram utilizados para analisar os sistemas CRM e ERP, ao tratarem dos
diferentes tipos de sistemas, observam tendências, onde a prioridade passou a ser o processo, a integração
da organização e, finalmente, o cliente. Nesse contexto, os sistemas de informação são vistos, como
ferramentas usadas para integrar pessoas, tecnologia e organização, focando desde o nível operacional até o
estratégico das empresas.

Entretanto, as TICs não são aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem adequadamente, e muitos
professores estão despreparados para inseri-las em suas práticas pedagógicas. Por isso, é evidente a
preocupação de se usar as tecnologias de maneira contextualizada e coerente com o planejamento
pedagógico.

É preciso que o uso pedagógico das TICS na educação seja de forma consciente e crítica. As TICs não
solucionam problemas interferentes no processo de ensino e aprendizagem, mas se encontram diretamente
ligadas ao contexto pedagógico da escola que, ao incorporá- las, favorecem a construção do conhecimento de
formas não lineares e permite estabelecer uma comunicação e interação rápida e dinâmica.
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