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Sem dúvida que, cada vez mais, é importante modernizar e tornar as
empresas mais tecnológicas, já que só assim é possível melhorar
processos, potencializar a produtividade e aumentar a lucratividade dos
negócios. Porém, para isso é necessário criar uma empresa interna de TI
ou terceirizar esse setor.
Embora

não

seja

a

primeira

opção

de

muitos

empresários,

a

terceirização dos serviços de TI é, cada vez mais, a solução adotada.
Contudo, seja por dúvidas ou receios, ainda são muitos aqueles que não
pensam nesta opção como uma solução para os seus problemas
corporativos.
De modo a poder esclarecê-lo, neste ebook falamos-lhe sobre as 5
principais vantagens de terceirizar os assuntos de TI da sua empresa.
Depois de lê-lo, temos a certeza de que verá nesta opção uma forma de
conseguir melhorar toda a sua empresa!

1. REDUÇÃO DOS CUSTOS
Sem dúvida que a principal vantagem de terceirizar o setor de TI da sua
empresa é a redução com os encargos. Porquê? Porque toda a estrutura
de equipamentos, serviços remotos, softwares, gestão, recursos humanos,
entre outros serviços, ficam a cargo da empresa que contratar.
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2. RETORNO DO INVESTIMENTO
INICIAL
Outro

dos

aspetos

mais

importantes de qualquer empresa
é conseguir ter o retorno do
investimento inicial. Ao terceirizar
a TI da sua corporação, haverá
definição

das

metas

a

atingidas

de

forma

pontal

específica,

diminuindo

serem
e

perdas

gerais. Nesse sentido, os seus
recursos serão geridos de forma
rápida e eficaz.

3. MELHOR QUALIDADE DO SERVIÇO
Uma vez que vai ter ao seu dispor uma equipa profissional focada nas
metas estabelecidas, a produtividade sairá beneficiada, pois todos os
recursos estarão disponíveis e, quando surgirem entraves ou problemas,
elas serão resolvidas com rapidez.

4. MODERNIZAÇÃO DA SUA EMPRESA
Assim que terceiriza os assuntos de TI da sua empresa, os processos
tornam-se rápidos e dinâmicos, garantindo o bom funcionamento e a
continuidade desses serviços.
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Quer

exista

uma

falha,

ela

será

tratada,

assegurando

o

rápido

restabelecimento das atividades normais, o que nem sempre acontece com
equipas de TI internas.

5. MAIS TEMPO PARA GERIR O NEGÓCIO

Por

último

mas

não

menos

importante, a liberdade de poder
gerir os seus negócios. Isto só é
possível quando contrata uma boa
empresa de TI, que tratará de todos
os assuntos e recursos tecnológicos
enquanto você gere o negócio.

Tal como pode constatar, terceirizar os assuntos de TI do seu negócio é, sem
dúvida, o melhor a fazer em prol da produtividade e qualidade dos
processos. Nesse sentido, pode contar com a equipa de profissionais da
ETIC, que estão preparados para dar resposta a qualquer desafio.
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SOBRE A ETIC
Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibilita prestar serviços de forma ágil e
acessível.
Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibilidade, além de contar com
uma rede global de parcerias e representações de
alto nível.
Estamos
prontos
para
garantir
a
operação
ininterrupta do seu negócio com o que há de mais
avançado em TI. Fale connosco:

+244 930 541 519
contacto@etic.co.ao

