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Como uma gestão com base tecnológica 

pode contribuir para uma administração 

mais eficaz. 

Poderíamos começar essa abordagem 

de várias formas, mas, vou iniciar 

observando que a eficiência e a eficácia 

são características inerentes a qualquer 

tecnologia, porém, isso só é verdade 

quando temos a devida competência – 

não só habilidade, para tornar essa ou 

aquela tecnologia eficiente e eficaz 

dentro de um determinado contexto. 

Devo pontuar também, que a 

“administração” tem por finalidade gerir 

adequadamente todos os recursos 

empresariais – e sabemos que são 

vários, como: humanos, financeiros, 

tecnológicos, etc. Nas instituições de 

ensino temos também os pedagógicos e 

outros, a fim de que se possa obter o 

máximo rendimento desses recursos 

sem comprometer seu desempenho. 

O grande objetivo desse adequado 

gerenciamento de recursos é tornar-se 

economicamente viável – vale ressaltar 

aqui que isso é exponencialmente mais 

importante nas empresas privadas por 

uma questão de sobrevivência, sem 

deixar de observar que nas empresas 

públicas, interfere diretamente nos seus 

resultados, e porque não dizer 

“sustentável”, que engloba a variável 

econômica somada a questões 

culturais, sociais e ambientais. 

De acordo com o parágrafo citado 

anteriormente, eficiência e eficácia são 

características das tecnologias, e as 

empresas de uma forma geral 

invariavelmente precisam utilizar-se 

dessas tecnologias, para tornarem-se 

efetivamente eficientes e eficazes. Não 

é nenhuma novidade para ninguém que 

principalmente nos dias de hoje isso é 

fundamental, a fim de que essa ou 

aquela empresa torne-se mais 

competitiva, mas sempre é bom 

lembrar-se disso. 

Gostaria de ressaltar que um dos 

segmentos do mercado que tem grande 

responsabilidade – ou a maior, em 

tentar obter o máximo dos seus 

recursos e principalmente os 

tecnológicos é o educacional, por ser o 

segmento que deve alimentar os 

demais com o melhor recurso humano 

possível. 

Quando falamos em administração 

eficaz nos referimos diretamente à sua 

real capacidade de fazer as coisas – leia-

se aqui, planejar, elaborar estratégias, 

operacionalizar planos de ação, realizar 

tarefas, controlar, e..., do jeito certo, na 

hora certa, na quantidade adequada, e 

como você já deve ter percebido, está 

diretamente ligado à gestão 

empresarial. 

Então, sem desmerecer qualquer outra 

tecnologia, vamos nos concentrar nas 

tecnologias de informação e 

comunicação que são as que mais 

podem contribuir para torná-la eficaz 

ou aumentar sua eficácia, já que muitas 

empresas são eficientes e não 

obrigatoriamente são eficazes. 

Todo e qualquer gestor está sempre em 

busca de inovações capazes de 

aumentar a qualidade de seus produtos 

e/ou serviços, por ser este o principal 
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atributo inerente às empresas de 

sucesso e projeção, aliado também, a 

bom atendimento, transparência, preço 

justo ou adequado, agilidade, 

flexibilidade, e..., poderia citar outros ou 

posso resumir em satisfazer as 

necessidades do cliente ou encantá-lo 

permanentemente – o que demanda 

um grande esforço de todos nas 

empresas. 

Consciente de tudo que foi citado acima 

o que temos a fazer, é identificar quais 

as etapas a serem cumpridas, a fim de 

que possamos dar o devido 

encaminhamento, no sentido de 

tornarmos nossa gestão e 

conseqüentemente nossas empresas 

(mais) eficazes. 

Podemos começar tendo claro que toda 

empresa que deseja projetar-se no 

mercado de atuação – seja ele, regional, 

nacional ou mundial, tem que ter como 

diretriz primária, ser inovadora. Para 

isso, deve criar políticas voltadas à 

inovação que nada mais é que um 

processo como outro qualquer, porém, 

que deve estar ligado à otimização de 

seus processos de negócio. 

A base de qualquer empresa são seus 

processos, e as de sucesso, tem 

processos devidamente mapeados e 

customizados, logo, podem controlá-los 

melhor e assim podem medir melhor. 

Nessa linha de raciocínio lógico, podem 

planejar melhor baseado em 

indicadores reais o que permite 

estabelecer objetivos e metas factíveis. 

A conseqüência disso é adequada 

definição de estratégias e planos de 

ação capazes de levar a empresa à 

frente, pois, estão coerentes com as 

expectativas de seu público alvo e/ou 

estão de acordo com as tendências 

futuras de seu mercado de atuação. 

Para que isso aconteça as tecnologias 

de informação nos fornecem 

ferramentas como: ERP, BSC, CRM, BI e 

outras, que adequadamente utilizadas 

podem otimizar muitas de nossas 

tarefas. 

O diferencial para usar corretamente 

uma ferramenta tecnológica ou não, a 

fim de tornar-se mais competitivo, está 

primeiramente ligado a adequada 

identificação de qual solução de 

tecnologia irá nos servir, e quem será o 

fornecedor (parceiro) dessa solução. 

Isso facilitará nosso aprendizado sobre 

ela – leia-se aqui, treinamento e 

suporte, e sua aplicabilidade. Não 

podemos esquecer um detalhe 

importante na seleção dessa solução de 

tecnologia: ela deve vir para melhorar e 

não complicar a vida da empresa, 

destacando que ela pode acarretar a 

alteração da execução de alguns 

processos da empresa e não mudar 

todos eles. 

Não posso deixar de lembrar aos caros 

leitores que existe uma variável que 

facilita radicalmente a implementação 

de uma estratégia tecnológica nas 

empresas, que é o fato de ela estar 

devidamente “organizada” 

internamente. 

O uso de ferramentas tecnológicas 

demanda também por parte de cada 

um – gestores e colaboradores, um 
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comprometimento com o objetivo de 

fazer o uso das mesmas na sua 

plenitude, ou seja, usufruir de todos os 

recursos que ela oferece, pois dessa 

forma será possível ganhar em aumento 

de produtividade e diminuição de 

custos. 

Tendo em mente que “investimento” é 

a terminologia correta quando 

pensamos em dispor de recursos 

financeiros com tecnologia e, que isso 

não é “custo” ou “despesa”, ficará mais 

fácil para você gestor perceber que o 

“retorno” será sempre a médio e longo 

prazos, mas que os ganhos 

principalmente no que tange a 

agilidade, flexibilidade e facilidade na 

execução de muitas tarefas – destaco 

aqui a formatação de controles 

gerenciais, serão percebidos 

rapidamente. 

Dessa forma posso lhes afirmar que 

“eficiência” e “eficácia” passarão a fazer 

parte dos adjetivos associados à sua 

empresa, bem como as características 

“inovadora” e “sustentável”, serão 

fatores determinantes para o 

fortalecimento de sua marca. 

Um abraço a todos. 

Edelclayton Ribeiro 
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