
Tecnologia da informação e comunicação: veja os 

benefícios!  

 

A tecnologia da informação e comunicação trouxe inovações para os mais 

diversos setores, desde à indústria até áreas como saúde e educação.  

Dentro de uma empresa, a primeira vantagem é melhorar a comunicação entre 

os colaboradores e aproximar os clientes dos produtos e serviços ofertados.  

Sendo assim, os novos recursos tecnológicos que têm sido incorporados atuam 

como uma poderosa estratégia contra a concorrência.  

Se é do seu interesse entender como a tecnologia da informação e 

comunicação funciona e quais benefícios proporciona às empresas, leia este 

post até o fim.  

 

Para facilitar a sua compreensão sobre o assunto, acompanhe os itens da lista 

abaixo.  

1. O que propõe a tecnologia da informação e comunicação?  

2. Quais áreas se beneficiam com as TIC?  

3. Como a tecnologia da informação e comunicação pode ajudar a sua 

empresa a crescer?  

4. O que fazer para aperfeiçoar a comunicação na sua empresa?   

Porém, você também pode avançar a leitura para os tópicos que mais 

despertarem as suas dúvidas.   

 

O que a tecnologia da informação e comunicação permite? 

Também conhecida pela sigla TIC, a tecnologia da informação e comunicação 

apresenta ferramentas ligadas à informática e às telecomunicações, 

principalmente.  

Ela diminui as distâncias territoriais, certos custos e fortalece a comunicação 

entre as pessoas.   

Por serem tão comuns, alguns equipamentos se tornaram parte da nossa rotina 

pessoal e de trabalho.  

Não é à toa que a invenção do telefone é um marco histórico e passar o dia 

inteiro sem acesso à internet e longe do celular, parece um martírio, não é 

mesmo?  

 

Quais áreas se beneficiam com as TIC?  



Que o mundo moderno vive uma transformação digital ninguém duvida, por 

isso, a informatização atingiu de algum modo empreendimentos de todas as 

áreas. 

Até os campos mais tradicionais adaptaram a maneira de atuar em sociedade.  

Se você já se submeteu a um exame de raio-x e recebeu o resultado em papel 

e com as imagens gravadas em um CD, saiba que os laudos on-line já são 

uma realidade por causa da telemedicina.  

Além disso, outras atividades, que só podiam ser realizadas presencialmente, 

também estão disponíveis no modo virtual.  

Quem nunca fez uma transferência via PIX, pagou boletos usando o cartão de 

crédito ou iniciou um curso à distância através de uma plataforma educacional?  

Bom, todas essas comodidades só são possíveis por meio das TIC.  

 

Como a tecnologia da informação e comunicação pode ajudar a 

sua empresa a crescer?  

Quanto a você, empreendedor, que deseja saber quais os benefícios a 

tecnologia da informação e comunicação proporciona às empresas, analise os 

seguintes aspectos:  

● Aumento da produtividade com atividades operacionais e não manuais;  

● Avanços nas estratégias de marketing através das mídias e redes 

sociais;  

● Redução de custos;  

● Maior interação entre as equipes de trabalho a partir da comunicação 

integrada (serviços de telefonia, e-mails, videoconferências, aplicativos 

de gerenciamentos de projetos como o Trello)  

● Atendimento ágil e atento aos desejos e às necessidades do público-

alvo.  

Naturalmente, é preciso identificar quais as ferramentas mais adequadas para 

o perfil do seu negócio.  

 

O que fazer para aperfeiçoar a comunicação na sua empresa?  

Ao pensar em investir em tecnologia não há como esquecer dos serviços de TI, 

mas antes de terceirizar as demandas da sua empresa para uma equipe, 

procure conhecer o que esse mercado propõe.  

Provavelmente, você precisa de soluções relacionadas com a infraestrutura 

(hardware, software, instalação de redes), ou, então, suporte técnico e 

processamento de dados.   

 

https://trello.com/c/Bbpc1cRl/2-o-que-%C3%A9-trello


Sendo assim, ao falar sobre a tecnologia da informação e comunicação 

adentramos num universo de possibilidades.  

Uma vez que as exigências sociais pedem alternativas eficientes e as 

instituições privadas ou públicas precisam estar em constante atualização.  

Para saber mais, assine a newsletter e deixe um comentário abaixo!  

 

 

 

 

 

 

 

 


