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Resumo

Com o desenvolvimento da tecnologia a implantação de SBD (Sistemas de Banco de Dados) tem
se tornado vital para o avanço das organizações, possibilitando maior eficiência no
desenvolvimento e armazenamento de informações. O presente trabalho apresenta uma análise
comparativa sobre as vantagens e dificuldades encontradas na utilização de banco de dados que
atendem aos clientes e funcionários de academias de ginástica situadas na cidade de Cacoal
Rondônia. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a funcionalidade dos SBD que estão em
operação nas academias, identificando o tipo de banco de dados utilizado. Este estudo possui
natureza descritiva, com abordagem quali-quantitativa, e o método utilizado foi o dedutivo. A
pesquisa identificou o perfil dos colaboradores das academias, bem como as dificuldades que eles
encontram no manuseio do sistema, constatou-se ainda que o SBD mais utilizado pela
organização é o SCA (Sistema de Controle de Academia), que gera custo para a organização, e
possui interface intuitiva. Quanto à vantagem do uso do sistema, ficou constatada a importância
dos programas nas academias, pois o sistema fornece todas as informações sobre o cliente, é de
fácil aprendizagem, atualizado frequentemente e fornece informações precisas. Quanto aos
desafios encontrados, o valor da licença é um dos principais pontos, a serem considerados na hora
da implantação, porém compensado com o desempenho do serviço prestado pelo mesmo. Podese considerar que existe importância significativa em se implantar SBD em empresas, visto a
melhora dos serviços em termos de agilidade e eficiência, permitindo crescimento econômico
para estas e consequentemente desenvolvimento tecnológico.
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