
MAXIMIZAÇÃO: USANDO A TECNOLOGIA PARA GERAR RESULTADOS 
 

Não há dúvidas quanto a importância da tecnologia na vida cotidiana, tanto nas 
questões domésticas (smartphones, computadores, tablets) e outras inúmeras 
plataformas tecnológicas, quanto na vida profissional/corporativa. Os avanços anuais 
do ramo trazem consigo um amplo leque de possibilidades: dimensões de conexões, 
mantendo a comunicação e interação facilmente, junto com uma estabilidade 
inestimável. Sendo assim, a tecnologia formal como conhecemos é uma forte aliada 
para gerar resultados na vida profissional e doméstica, reduzindo tempo, aumentando 
entretenimento e principalmente produtividade.  
A mobilidade é o ponto principal a ser abordado quando se trata de resultados positivos. 
Tendo em suas mãos as grandes possibilidades oferecidas pela tecnologia: a mesma 
atende aos inúmeros objetivos estipulados ao longo das suas demandas. Oferecendo 
dinamismo, as corporações recebem ilimitadas maneiras de conduzir o trabalho, logo, 
o resultado. 
 
A TECNOLOGIA A FAVOR DO TEMPO 
 
A maximização da produtividade é crucial para gestões corporativas. Para tanto, 
padronizar um ciclo de tempo mais reduzido possível e alinhando com os resultados 
provenientes é sem dúvidas a melhor forma de conduzir o trabalho. O mau uso do tempo 
gera consequência no mínimo desgastantes, pois tendo uma gama de possibilidades 
seria completamente inadequado para quem procura manter uma disciplina temporal.  
A produtividade de uma empresa ou meio profissional é sempre medida por estatísticas 
rígidas, onde calcula-se tempo versus resultados, tendo antes um objetivo a ser 
almejado. Sendo assim, abordar a ampliação do uso da tecnologia no mundo 
corporativo já não é uma aposta ou inovação e sim uma necessidade. Citando exemplos 
básicos, podemos olhar para o passado com olhos turvos e ver que no presente temos 
ferramentas que nos auxiliam cordialmente na estrutura de um ambiente de trabalho. 
Na prática, observamos uma série softwares que se tornaram cultura fixa no 
desenvolvimento de trabalhos ou projetos. Vejamos:  
- Aplicativos dos dispositivos móveis estão enraizados nos centros de trabalho: toda e 
qualquer empresa que almeja resultados com o controle do tempo utiliza os mesmos 
por meio da comunicação e da própria produtividade.  
- Para gerenciar e liderar equipes não é mais necessário, em todos os casos, reuniões 
pessoais e aglomerado de funcionários: aplicativos receptores de mensagens atuam 
com de modo indistinto, transmitindo as informações necessárias para a aplicação dos 
objetivos.  
 
CUSTOS E RETORNO  
 
Vivemos hoje a chamada “quarta revolução industrial”. À primeira vista, investir altos 
valores na TI pode parecer um fator de risco, principalmente para microempresas. Mas 
analisando friamente, é nítido os resultados a longo prazo: investindo na TI evita-se 
investimentos em custos operacionais que nem sempre dão o retorno solicitado. Um 
exemplo prático que vem sendo adotado pelas empresas é o uso de robôs nas 
empresas de call center, onde a TI pode resolver problemas sem necessidade de 
intervenção humana. 
 
PÚBLICO 
 
Agendamentos, comissões, reuniões e outras pautas fazem parte do mundo 
corporativo. Resoluções de problemas e/ou conflitos com clientes quase sempre vem à 
tona em algum momento do desenvolvimento, seja de negócio ou parceria. Desta forma, 



evita-se o transtorno causado pela comunicação reduzida quando se tem disposição de 
ramos tecnológicos, trazendo acessibilidade e dilatação ao assunto tratado.  
A dita “comunicação interna” pode em algum momento reduzir a produtividade. Isso 
acontece pelo desgaste da equipe, traduzindo em poucos resultados. Para reverter este 
quadro, utiliza-se os métodos já citados de agilidade na comunicação por meio de 
aplicativos.  
Manter contato a longo prazo com seus clientes é um requisito vultoso e com as redes 
sociais que hoje atuam no mercado fazem a ponte com esta adaptação de comunicação. 
O cliente, satisfeito com trabalho, logo transferirá e recomendará o trabalho da equipe 
para outros e essa conexão tende a aumentar, criando um nicho muito maior. 
 
O MERCADO E EXIGÊNCIAS  
 
Impulsionar sua empresa para atingir um público alvo ou geral é primordial para o 
desenvolvimento e geração de resultados. O marketing digital oferece “vitrines digitais” 
independente do ramo de negócio da empresa. Por mais óbvio que pareça, quanto mais 
visibilidade maior o retorno. Porém é preciso analisar com cautela a formatação de como 
será divulgado o trabalho para atingir objetivos. Redes sociais como: Instagram, Twitter 
e Facebook atingem o público primário, considerando que nos dias de hoje os brasileiros 
ocupam o segundo lugar no ranking dos que mais passam tempo utilizando estas redes. 
Colocando em vista seu material dentro desse meio, certamente emanará e abrangerá 
um nicho considerável se manter atualizados constantemente, mantendo um contato 
certeiro com os clientes. 
 
ERP E PRODUTIVIDADE 
 
ERP é um grande aliado no mercado corporativo. Sendo usado cada vez mais pelas 
pequenas e grades empresas, ele auxilia na gestão de dados de uma empresa. Com 
um valor de maximização de tempo, o software levanta dados e estatísticas 
aprofundadas que desempenha um papel que antes era operacional. Gerando os 
resultados do desempenho, a redução de custos e produtividade aumentam 
consideravelmente, abrangendo todos os requisitos para melhores resultados: 
manutenção do tempo; resultados e objetivos; facilita a comunicação entre setores 
primários, secundários e terciários; menos desgaste da equipe e dados mais precisos. 
Basicamente, o software funcional trabalha no fluxo de dados que pode variar desde o 
estoque até os recursos humanos. Seu diferencial é operar de forma harmoniosa com 
todos os setores que lhe é solicitado. Por exemplo: uma baixa no estoque é prontamente 
reportada para o setor responsável, levando o operacional a repor a mercadoria. 
Conforme a carência dos setores, trabalhar desde finanças até departamento pessoal é 
um marco e ponto crucial do software.  
 
RESULTADOS 
 
A TI fortalece os meios de produção, almejam a produtividade sem danos prejudiciais 
ao meio operacional, pois tarefas repetitivas podem denegrir o engajamento do 
profissional, sem contar que a máquina calcula e a possibilidade de erros é muito menor. 
TI para manter a qualidade do produto final é fundamental, seja do produto em espécie 
ou atendimento aos clientes. Outra vantagem é analisar o desempenho da equipe 
operacional, levando até o gestor todos os dados e estatísticas pertinentes às 
atividades. A maior e talvez melhor vantagem para as empresas é a redução de custos 
gerais, acarretando uma série de vantagens na organização das finanças da empresa. 
Um bom uso da TI por fim demonstra a melhor forma de realocar as finanças em ordem 
e sem desperdícios, mantendo assim, resultados positivos constantes. 
 
 


