
A aliada do 
seu negócio 
Empresas utilizam a Tecnologia 
da Informação para agilizar seus 
processos de trabalho 

á pensou o que seria de sua empre-
sa sem o computador, a impresso-
ra, o celular e até mesmo aquela 
máquina de café? Essas tecnologias 

que já se tornaram comuns, estão em 
todos os lugares e são facilitadores que 
mudaram radicalmente a nossa vida. E 
não há como negar também que as no-
vidades que surgiram dentro das em-
presas, como a onda de automação dos 
processos de trabalho, trouxe, além de 
eficiência produtiva e gerencial, menor 
custo e mais produtividade. 

Segundo o doutor, professor e vice-
coordenador do curso de Especialização 
em Gestão de Projetos em Tecnologia 
da Informação na Fundação Vanzolini, 
Fernando José Barbin Laurindo, 
antigamente as empresas pensavam 
apenas na implantação da Tecnologia 
da Informação para redução de mão de 
obra, hoje ela está sendo implementada 
para ampliar o escopo de atividades da 
empresa, disponibilizar novos produtos 
e serviços, agregar aos já existentes e, 
com isso, atingir novos mercados. "A TI 
pode também proporcionar redução de 
retrabalho e de erros no processamento 
de pedidos, sem contar que ajuda a 
empresa a focar em aspectos mais 
relevantes para o seu sucesso." 

Além disso, Laurindo diz que hoje a TI 
permite que sejam implementadas mu-
danças organizacionais, que sem o uso da 
tecnologia seriam muito mais difíceis. "A 
empresa pode, por exemplo, trabalhar de 
forma colaborativa com fornecedores e 
clientes. Ou ainda, compreender melhor 
suas prioridades em termos de competiti-

vidade por meio de aplicações como CRM 
(Customer relationship management) e 
BI (Business Intelligence)", declara. 

Um dos exemplos de Tecnologia da 
Informação utilizada pelo mercado que 
facilita o trabalho diário das empresas, 
de acordo com o professor Laurindo, é o 
software que trabalha com workflow ou 
fluxo de trabalho, que permite eliminar 
um grande volume de papeis e ao mes-
mo tempo tornar o fluxo da informação 
e da decisão na empresa muito mais rá-
pido. "Além dele, o SMS tem sido bas-
tante usado para contatar clientes de 
forma rápida e relativamente barata, ele 
facilita, por exemplo, fazer check-in nos 
aeroportos", demonstra. 

GESTÃO DE PROCESSOS 
Quem utiliza a TI para agilizar prá-

ticas jurídicas é o escritório Manhães 
Moreira Advogados Associados (MMAA) 
que desenvolveu o software "Gestão de 
Conhecimento", um sistema de acompa-
nhamento criado para gerir os processos 
e contratos da empresa do início ao fim. 
"A Área de Tecnologia de Informação 
sempre esteve nas estratégias de ne-
gócios do escritório, e conhecendo as 
ferramentas disponíveis, identificamos 
aquelas que poderiam de alguma for-
ma contribuir com o desenvolvimento 
e com melhorias em nosso sistema de 
gestão", afirma o diretor de TI do escri-

tório, José Oliveira Filho. 
Ele explica que por meio desse softwa-

re a empresa consegue transformar o co-
nhecimento tácito dos colaboradores e as 
regras jurídicas em processos mapeados. 
Ou seja, a tecnologia é capaz de controlar 
prazos, peças processuais, realizar o cál-
culo das custas automaticamente e per-
mitir ainda a elaboração, análise e geren-
ciamento de contratos e instrumentos de 
representação (procurações), facilitando 
a vida dos clientes e usuários do sistema. 

Antes da implantação dessa tecnolo-
gia, Oliveira Filho diz que o escritório tra-
balhava com um software comprado, po-
rém era rígido e não atendia totalmente 
às expectativas da banca em relação aos 
resultados esperados e às necessidades 
do dia a dia. "Optamos por desenvolver 
uma ferramenta de gestão própria basea-
da na plataforma ASP (tecnologia da épo-
ca). O sistema nasceu focado em web e 
funciona como o ERP da empresa. Após a 
implantação, conseguimos mais agilida-
de e controle dos processos", expõe. 

O diretor de TI reforça que esse softwa-
re criado pela MMAA oferece também 
menos risco aos trabalhos do escritório. 
"Como foi desenvolvido para ser ágil, o 
sistema garante maior confiabilidade co-
mo, por exemplo, no cálculo automático 
de prazos judiciais. Quando uma nova 
ação é inserida nele, automaticamente 
gera um prazo para que o advogado cum-
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pra. Para total segurança, trabalhamos 
com um prazo máximo de cumprimento 
de 48 horas antes do fatal. O sistema tam-
bém faz os cálculos das custas automati-
camente, de acordo com o andamento do 
processo", demonstra. 

VIA RÁDIO 
Para atender as empresas no merca-

do que buscam soluções de tecnologias 
para agilizar os processos de trabalho, a 
Trunfo Comunicação - agência de co-
municação integrada - criou a Rádio 
Web Corporativa que mantém os cola-
boradores alinhados com as informa-
ções da empresa e gera economia com a 
redução de gastos com impressões, pa-
peis, treinamentos, entre outros. 

Segundo o proprietário da Trunfo, 
Luciano Samarco, a rádio é uma ferra-
menta de comunicação para as empre-
sas e é extremamente ágil e fundamental 
para que a informação seja compilada e 
rapidamente transmitida em tempo real. 
"Conseguimos essa transmissão mais rá-
pida com a internet. As notícias são trans-
mitidas direto do estúdio para a empresa 
por meio da web, sempre com notícias 
de interesse da equipe, principalmente 
aquelas que envolvem seu cotidiano na 
companhia como por exemplo, comu-
nicar aos colaboradores uma promoção, 
uma vitória, datas de aniversário etc. Isso 
motiva as pessoas a sempre darem o me-

lhor de si para que se tornem também 
uma notícia veiculada por aquele canal 
interno", pontua. 

Samarco diz que uma das maiores 
vantagens para os seus clientes com a 
tecnologia da Rádio Web Corporativa 
é a redução de custos. "Há menor con-
sumo de papel e consequentemente, 
de impressões. A economia aparece de 
cara quando se deixa de imprimir. Além 
disso, podemos poupar tempo, pois as 
pessoas não precisam parar para ler as 
notícias, normalmente escutam a rádio 
enquanto desenvolvem suas atividades 
diárias", exemplifica. Ele completa que 
o canal não fica restrito às informações 
de trabalho, ou seja, a família também 
participa com depoimentos, há dicas de 
saúde, lazer, notícias de esporte, pedi-
dos de músicas, entre outros. 

Além disso, Samarco considera que em 
uma época em que a "bola da vez" são as 
mídias sociais, a rádio web corporativa 
aparece também como um mecanismo 
de integração. "Agregar e colocar dirigen-
tes e colaboradores próximos, no dia a 
dia, certamente cria uma dinâmica dife-
renciada. Sem contar que podemos tam-
bém tratar a rádio web como um infor-
mativo "verde". Isso, porque os comuni-
cados impressos dos murais, aqueles das 
portas de elevador, fazem parte do passa-
do", conclui. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, n. 36, p. 84-85, 2011.




