
COMO EQUILIBRAR AS NECESSIDADES ATUAIS E FUTURAS

COMO PESAR CUSTOS E BENEFÍCIOS
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COMO FINANCIAR TECNOLOGIA
• Procure fornecedores que participarão do financiamento
• Torne os custos da tecnologia os mais variáveis possíveis
• Aproveite a assessoria para ajudar a garantir o financiamento

COMO LIDAR COM O IMPREVISÍVEL
•  Acompanhe o cenário tecnológico
•  Aproveite redes confiáveis para obter conhecimento
•  Aproveite os fornecedores para obter respostas às perguntas 

frequentes

COMO FOCAR NA EFICIÊNCIA
•  A nova tecnologia deve poupar tempo dos funcionários e gerar mais 

valor para o cliente

•  Adicionar automação para melhor controle, percepção e eficiência
•  Entender a publicidade atrelada aos “brindes”

COMO DIMENSIONAR CORRETAMENTE 
SUA TECNOLOGIA
•  É possível haver oscilação entre a empolgação e a dúvida em relação a 

questões técnicas. Isso é normal.
•  Pesquise informações tecnológicas de forma ávida e humilde
•  Faça da pesquisa um hábito. Quer seja semanalmente ou mensalmente, 

planeje-se para pesquisar o cenário regularmente. Pode ser uma 
pesquisa e avaliação autoguiada e/ou em outras fontes, como 
demonstrações de fornecedores, investidores etc.

•  Faça perguntas a sua rede de contatos, especialmente sobre qual 
tecnologia estão usando

•  Não tenha medo de fazer perguntas “bobas” aos seus fornecedores

APROFUNDAMENTO NA 
TECNOLOGIA DO ÍNDICE 
DELL (WE) CITIES
O “COMO FAZER” DAS MULHERES FUNDADORAS PARA TOMADA DE 
DECISÕES SOBRE TECNOLOGIA

DESENVOLVA UMA REDE DE TECNOLOGIA CONFIÁVEL

Use tecnologia de alta qualidade sob medida 
nas operações principais do negócio

Use plataformas de baixo código ou sem código

Foque em tecnologias fundamentais e construa 
a partir delas

Amigos na indústria de tecnologia são uma 
fonte de consulta confiável e de baixo custo

Especialistas no assunto e fornecedores de 
tecnologia confiáveis fornecem conhecimento 
profundo do produto

Funcionários afetados pela tecnologia 
conhecem melhor as necessidades

Foque no crescimento futuro

Combine tecnologias com processos 
existentes para maior eficiência

Pergunte-se: “Essa tecnologia reduzirá o 
atrito?”

Clientes e usuários atuais demonstram uso 
prático da tecnologia

Consultores independentes e consultores 
de negócios ajudam na personalização


