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RE SUMO

Esta pesquisa procurou descrever e analisar o impacto das tecnologias de informação e 

comunicação - TICs - na gestão da informação de pequenas e medias empresas - PME - 

não metropolitanas. Para isto foi selecionada a Auto Comercial Diamantina S.A, em 

Diamantina, Minas Gerais, uma concessionária de veículos da rede Volkswagen.

Como o estudo pretendeu analisar a relação das TICs na gestão da informação, 

considerando influências culturais da organização e as características das PMF.s, foram 

estabelecidas e estudadas as seguintes categorias de análise: (a) tipos de tecnologias de 

informação c comunicação utilizadas; (b) influências da Volkswagen no uso da 

informação; (c) fatores motivadores a inserção das tecnologias de informação; (d) 

aspectos da cultura organizacional; (e) barreiras percebidas na utilização das 

tecnologias; (f) impactos das tecnologias de informação e comunicação percebidos na 

coleta, distribuição e uso da informação dos sistemas de informação selecionados

A estrutura analítica dos impactos das TICs na empresa foi baseada no modelo 

estruturalista de Orlikowski A partir deste modelo, derivam todas as demais discussões 

feitas

Per-.euemse que a interação entre os usuários, a empresa e as TICs e influenciada pelas 

eam.tensticas do artefato tecnológico, pelas características dos agentes sociais, do 

contexto cultural e da forma como todos interpretam e usam essas tecnologias.

As três principais consequências da inserção das TICs na Auto ('omercial foram o maior 

acesso a informação, as inovações incrementais e maior confiabilidade das informações 

internas Também verificou-se que a utilização das TICs na Auto < 'omercial não trouxe 

influências diretas na sua lucratividade Sua participação, todavia, ajuda a empresa a se 

manter sobrevivente num mercado que, no momento, lhe e desfavorável
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