
O PODER

DA TECNOLOGIA:

Obtenha melhores resultados para o seu negócio. 



BEM-VINDO(A)

AO E-BOOK DA DISOFT!

Neste material você terá, em um só lugar, acesso às melhores práticas

de grandes empresas de tecnologia do mundo, além de dados de estudos

feitos por grandes centros de análises de TI.



Nas últimas décadas, vimos grandes avanços nas tecnologias, 
o que trouxe mudanças de comportamento tanto no consumo
de informações, produtos e serviços por parte das pessoas,
como nos modos de trabalho das empresas. A tecnologia
possibilitou maior acesso informações e serviços e quebrou
barreiras, fazendo com que surgissem novas empresas 
concorrentes nos mais diversos mercados. 

A transformação digital(1), que consiste na transformação de negócios 
por meio da digitalização de processos e atividades, tem o potencial
de trazer ganhos exponenciais para empresas, e é um assunto
que tem gerado muito interesse e atenção nos últimos anos.

No entanto, as muitas possibilidades e soluções tecnológicas trazem 
consigo alguns riscos. O novo pode ser ao mesmo tempo instigante
e amedrontador, mas ter clareza dos benefícios que a tecnologia pode 
trazer para o seu negócio já torna tudo mais simples. É importante que
a mudança que está por vir ocorra de forma planejada e consciente - 
principalmente para que não gere nenhuma frustração. 

(1):  Definição da Gartner Inc.,  sobre "Digital  Business Transformation".

Hoje, empresas com décadas de existência
têm sentido a urgência da modernização
para se manterem competitivas em meio
a tantas opções. É aí que a tecnologia
entra em jogo, abrindo novas possibilidades
de organização, crescimento
e diversificação de negócios. 

INTERESSE X TEMPO (Gráfico do Google Trends com o crescimento do termo “Digital Transformation” no mundo nos últimos 5 anos)



CONFIRA!

Algumas reflexões sobre os benefícios que a tecnologia pode trazer ao seu negócio

e também dicas de como fazer a sua implementação da melhor maneira.



A automatização de processos operacionais e manuais - 
como contabilidade e folha de pagamento - pode diminuir 
muito tanto os custos com pessoas como os erros humanos, 
salvando tempo para a tomada de decisões estratégicas.

Além de facilitar o acesso e compartilhamento de dados,
a digitalização das informações de uma empresa
(sejam elas 1. Informações de funcionários e clientes,
2. E-mails internos, 3. Documentos e dados financeiros,
4. Pedidos de vendas, 5. Histórico de transações) cria
uma base histórica de informações, tornando-se uma fonte 
muito valiosa para decisões mais assertivas e embasadas -
o que, consequentemente, diminui riscos.

Um estudo da Smartsheet, feito pela Market Cube em 2017, 
entrevistou mil pessoas que trabalham com informação

nos EUA para entender o impacto da automação no ambiente 
de trabalho. Confira alguns dos dados obtidos:
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Dizem que poderiam economizar seis 
ou mais horas por semana

se os aspectos repetitivos de seu 
trabalho fossem automatizados;

Dos entrevistados gastam pelo menos
 1/4 de sua semana de trabalho em tarefas 

manuais e repetitivas com e-mail, coleta
 e entrada de dados e aprovações 
ocupando a maior parte do tempo;

Dos trabalhadores dizem
que a tecnologia pode ajudar

na redução do tempo desperdiçado
em trabalho repetitivo.

Pense no tempo gasto dentro das empresas com burocracias
ou tarefas manuais que não são centrais ao negócio. Ex:
- Pagar funcionários e fornecedores;
- Marcar reuniões presenciais para discutir 
 questões simples;
- Organizar arquivos de clientes;
- Preencher e organizar dados de clientes;
- Fazer emissão de notas fiscais;
- Fazer controle de notas fiscais emitidas;
- Fazer a gestão de despesas;
- Organizar e compartilhar arquivos internos.
Existem tecnologias bem desenvolvidas que podem reduzir 
demais o tempo gasto com todas as tarefas acima,
deixando mais tempo livre para atividades que trazem
resultados diretos para o negócio.

Se utilizadas da maneira correta para o negócio em questão, 
diversas plataformas (corporativas ou de redes sociais) 
permitem encurtar o tempo e a distância entre as pessoas. 
E isso para a comunicação tanto interna como externa, 
facilitando tomadas de decisões, colaboração entre diferentes 
departamentos e parceiros estratégicos e compartilhamento 
de informações de um lado, ou possibilitando correção
de erros ou melhoria nos serviços prestados com feedbacks 
constantes de cliente de outro. 
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A TI, de fato, pode trazer excelentes resultados paras as empresa. 
No entanto, a digitalização e transformação digital não devem ter 
como centro a tecnologia em si: a tecnologia é um meio
para um objetivo maior. Por isso, apresentamos a seguir
algumas dicas que você deve ter em mente antes
de implementar novas tecnologias em seu negócio.

DICA 1:

TENHA OBJETIVOS CLAROS

PARA SEU NEGÓCIO

ANTES DE INVESTIR

EM QUALQUER COISA.

A tecnologia é um meio para se atingir algo. Portanto, antes 
de investir nela, saiba para qual fim: o que você espera dela?

Um caminho pode ser o desenvolvimento de um plano 
estratégico de três a cinco anos para a sua empresa, no qual 
você irá traçar objetivos, metas e estratégias. Com objetivos 
claros em mãos (como redução do prazo de produção, 
acelerar o "Time to Market", melhorar o uso dos dados para 
novos insights, redução de custos operacionais, aumento de 
produtividade, entre outros), fica muito mais fácil ter clareza 
de quais são as ferramentas e tecnologias que podem ajudar.

Outro caminho pode ser o mapeamento dos principais 
processos realizados na sua empresa, com uma análise das 
etapas que geram mais problemas, dificuldades ou lentidão.

Caso sua empresa não tenha experiência no uso de novas 
tecnologias, é possível contratar fornecedores que prestem 
serviços de TI e que trazem anos de experiência lidando
com desafios e soluções em diversas empresas e mercados; 
eles podem ajudar você a tomar as melhores decisões
e a desenhar as melhores estratégias para seu negócio. 

DICA 2:

ENVOLVA PESSOAS

ESTRATÉGICAS.

Tenha você uma equipe de TI na sua empresa ou queira 
contratar serviços de TI externos, é importante envolver 
pessoas-chave que serão impactadas pela nova tecnologia 
desde o começo dentro da empresa, para garantir que elas 
entendam a importância e participem ativamente da 
implantação e manutenção da nova solução. Do contrário, 
a tecnologia será subutilizada ou não trará resultados para 
a empresa. Além das pessoas estratégicas, tenha também 
em mente quais outros recursos deverão ser alocados para 
a implementação (tempo, esforço e dinheiro) e seja claro: 
comunique os objetivos das mudanças a todas as pessoas 
que serão impactadas por novas tecnologias. 

DICA 3:

ENVOLVA SEUS

CLIENTES.

Se um dos seus objetivos é utilizar novas tecnologias para 
melhorar a experiência de uso de seus clientes, parceiros 
ou fornecedores, não faça inferências. O primeiro passo é 
entender o que é importante para esses elos no relaciona-
mento com a sua empresa, para então pensar em quais 
soluções podem atender a essas necessidades. Isso tanto 
se seus clientes são pessoas físicas ou empresas. Sem o 
diagnóstico, você pode acabar investindo em algo que 
não seja relevante para a experiência do cliente - ou pior, 
pode tirar algo que ele valoriza.

A TECNOLOGIA É UM MEIO

PARA UM OBJETIVO MAIOR. 



POR ONDE COMEÇAR?

A tecnologia pode trazer grandes resultados e transformações para o seu negócio, mas nem sempre

é fácil saber por onde começar. Caso a sua empresa não tenha um departamento de Tecnologia,

um caminho seguro é contratar empresas que prestem serviços de TI. 



Veja algumas vantagens
ao se contratar uma

empresa de serviços de TI:

PROFISSIONAIS 

ESPECIALIZADOS

Essas empresas possuem profissionais muito 
especializados, com anos de experiência 
aprendendo a solucionar desafios de diferentes 
maneiras, em diferentes setores e em empresas  
de diferentes tamanhos. Ao contratar
profissionais mais capacitados no assunto,
você também está contratando a ampla 
experiência deles - e, consequentemente, 
garantindo que problemas sejam antecipados
ou resolvidos com muito mais agilidade.

ACESSO

À TECNOLOGIA 

DE PONTA

Muitas pequenas e médias empresas não
têm a disponibilidade de investimento
para usufruir das tecnologias mais avançadas 
e manter equipes alocadas de suporte,
como as grandes empresas do mercado.
A terceirização dos serviços de TI pode ajudar 
essas pequenas empresas a agir e competir 
de forma "grande", obtendo acesso
à tecnologia similar e à expertise que
as maiores empresas desfrutam.

FOCO NO 

NEGÓCIO

Contratando serviços de TI,
você tem a garantia de profissionais 
especializados cuidando da
implementação e manutenção das 
soluções,e pode focar o seu tempo 
onde realmente importa: no seu 
negócio. Além disso, muitas soluções 
tecnológicas darão a você mais 
informações para tomar decisões 
relacionadas ao negócio.

DIRECIONADO

À SUA

NECESSIDADE

Algumas empresas de serviço de TI 
realizam diagnósticos dos processos
da sua empresa, dando visibilidade
aos pontos críticos e destacando 
oportunidades que a tecnologia pode 
endereçar, podendo ainda criar 
pacotes e soluções personalizadas 
para as suas necessidades.



EXCELÊNCIA

EM TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

A DISOFT SOLUTIONS S.A. é uma empresa de TI,
cujo diferencial é valorizar as relações humanas
a fim de adequar nossas ofertas as necessidades
de cada cliente de maneira única e especial.
Com mais de 30 anos no mercado, nossa visão de que 
os produtos e serviços oferecidos pela DISOFT
tem o olhar dedicado ao cliente, é comprovada 
com o poder de atendimento de uma equipe 
verdadeiramente motivada e que possui um conjunto 
de competências e especializações que são
transformadas numa oferta consistente de soluções.

TI COLABORATIVA
Na nossa atitude, sabemos que temos que
colaborar proativamente com seu negócio.

TI COMPARTILHADA
Compartilhando os recursos comuns,
otimizando custos e riscos e particularizando



FONTES

E REFERÊNCIAS

PARA ESTE E-BOOK:

How Technology Could Help Or Hurt Your Business - forbes.com

Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril - forbes.com

Your Digital Transformation Has a 70 Percent Chance of Failing. To Beat the Odds,

Try These Three Things - smartsheet.com

How Much Time Are You Wasting on Manual, Repetitive Tasks? - smartsheet.com

33 Ways to Use Technology In Your Small Business » thebalancesmb.com

Deloitte’s 2016 Global Outsourcing Survey - deloitte.com

Beat these 7 Technology Challenges and Grow your Business - timico.com

What Digital Transformation is really for: Creating New Value - outsourcing.com

The Impact of Technological Change on Business Activity - smallbusiness.chron.com

Accelerating the digitization of business processes - mckinsey.com

The Wasted Workday - theatlantic.com

HBR - Digital Transformation Is Not About Technology - hbr.org

PODER DE COMUNICAÇÃO E EFICIÊNCIA NO TRABALHO

Gestão Eficiente On & Offline. Conheça a TI Colaborativa e Compartilhada.

Em uma empresa progressista a Gestão Participativa entre pessoas,

que compartilham Valores comuns, permite a construção desta Integridade

necessária para as relações comerciais atualmente.

A DISOFT tem uma estrutura horizontalizada de liderança que inclui

uma gestão participativa e colaborativa da equipe nos processos decisórios.

Como consequência, estivemos na lista das melhores empresas para se trabalhar

por 09 anos consecutivos, através do Prêmio GPTW International.

A DISOFT

PESSOAS COMPROMETIDAS COM PESSOAS

CONHEÇA 


