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Pensando grande?



Dzyon ERP
Soluções diferentes para 

empresas inovadoras

Com know-how de mais de 20 anos, atuando em diferentes mercados, a 
Dzyon S/A desenvolveu produtos e serviços especiais para atender as particu-
laridades de cada ramo. Todos os diferenciais do segmento são tratados de 
forma eficiente, baseados nas melhores práticas de cada mercado, garantin-
do rapidez na implementação dos processos, fácil geração das informações 
gerenciais e dinamismo no acompanhamento dos resultados e rentabilidade 
do negócio.

Além disso, a Dzyon S/A oferece também software de Nota Fiscal Eletrônica, 
SPED, WorkFlow, CRM, BI, entre outros, garantindo uma gestão empresarial 
completa e perfeita.

Para mais informações sobre nossos produtos e serviços ou para agendar  
a visita de um de nossos executivos de conta acesse www.dzyon.com ou 
ligue (11) 5507-7822

©2002 Dzyon S/A. Todos os direitos da marca são reservados. Produtos para Gestão Empresarial
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Dzyon Contábil  » 10
Para atender as novas necessidades do mercado,  
a Dzyon S/A criou um sistema especialmente para os  
escritórios de contabilidade:  

o Dzyon Contábil.
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“Tempo é dinheiro”. Essa é uma famosa frase que 
não cansamos de repetir. Mas a verdade, é que o 
tempo vale mais que o dinheiro. Dinheiro a gente 
pede emprestado, faz aumentar, só depende do 
esforço de cada um. Já o tempo é sempre o mesmo 
para todos: 24 horas por dia. A maneira como se 
utiliza essas horas é que faz toda a diferença, como 
você poderá ler na matéria da seção GestãoSoft.

E aproveitando cada segundinho do nosso tempo 
de trabalho na Dzyon, esses últimos meses foram 
dedicados para a criação de duas novidades. 

Uma delas é o Dzyon Contábil: um produto de-
senvolvido especialmente para os escritórios de 
contabilidade, que devem, daqui pra frente, mudar 
os seus conceitos e forma de trabalho. A cada dia, 
os contadores terão mais importância na gestão da 
empresa, orientando o empresário a gerir os ne-
gócios baseado no pagamento de impostos, e não 
apenas no lucro. É preciso pensar na Contabilidade 
Gerencial. E para isso, é fundamental um software 
que acompanhe essas mudanças, automatize os 
processos, atenda às exigências do fisco e permita 
ao contador se concentrar realmente na estratégia 
de negócio do seu cliente.

A outra novidade foi criada com muito carinho para 
os nossos clientes. É o Clube Dzyon! Nesse clube, 
todos os colaboradores dos clientes Dzyon poderão 
usufruir de diversos benefícios, descontos e promo-
ções. Queremos, assim, retribuir todos esses anos 
de confiança e crescimento mútuo!

Muito obrigada.

Boa leitura!

Um grande abraço e até a próxima!

Francine Nonaka
CEO da Dzyon S/A

Revista Digital eZyon Magazine é uma 
publicação bimestral distribuída gratuita-
mente, produzida pela Dzyon S/A.
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Muito mais qualidade e agilidade na prestação de serviços contábeis.

Neste portal, é possível visualizar em tempo real, os balancetes,  
demonstrativos de resultado, diário, razão, balanço, holleriths,  
guias de recolhimento, entre outras informações que agilizam  

o seu trabalho e do seu contador.

Acesse agora mesmo e veja como é fácil utilizar:  
www.contabilsoft.com.br

O seu contador na internet!contabilsoft

ContabilSoft da Dzyon

© 2010 ContabilSoft é marca registrada da Dzyon S/A. Todos os direitos da marca são reservados. Produtos para Gestão Empresarial
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Clube Dzyon
Buscando estreitar relacionamento com clientes,  

a Dzyon S/A cria clube de benefícios

······ pe·rspectiva de mercado

Clube Dzyon oferece descontos 
em planos de saúde, seguros e 
faculdades
A Dzyon S/A, empresa da área de sistemas de 
gestão empresarial, criou o Clube Dzyon, um 
clube que trará benefícios para os colaboradores 
de seus clientes. O clube visa promover descon-
tos na contratação de produtos e serviços, como 
seguros, bolsa de estudos e convênios médicos. 
A ação tem como finalidade estreitar o relaciona-
mento entre Dzyon e seu clientes. “A Dzyon não 
ganhará um centavo com esta iniciativa. Temos 
apenas a idéia de melhorar nosso relacionamento 
com os clientes, que são os pilares da Dzyon 
S/A”, explicou Francine Nonaka, CEO da Dzyon 
S/A.

Como ususfruir dos Benefícios
Para usufruir os benefícios desse Clube, o  
cliente Dzyon precisará apenas se cadastrar no 
site www.dzyon.com/clube e oferecer os des-
contos para seus colaboradores. Para clientes 
com mais de 300 funcionários, a Dzyon criou 
o Clube Dzyon Premier, que visa um desconto 
maior para os colaboradores de seus clientes. 
Neste caso, a Dzyon se compromete a apresentar 
os planos para o departamento de RH e criar um 
evento para mostrar os benefícios para os colabo-

radores. “É uma iniciativa que pode ajudar muito 
os colaboradores de nossos clientes. A Dzyon 
acredita na valorização dos colaboradores, que 
são de extrema importância para o sucesso de 
qualquer empresa”, pontuou Francine.

O Clube foi criado pensando estritamente na cola-
boração entre Dzyon, seus clientes e os parceiros 
que asseguram os benefícios. “A iniciativa tem 
tudo para dar certo. Quem não quer benefícios 
em seguimentos importantes, como seguros e 
assistência médica?”, comentou Francine. Ainda, 
segundo ela, a estimativa é de conseguir 20 mil 
adesões nos primeiros quatro meses do Clube. 
“Quanto maior o número de associados, mais 
descontos conseguiremos junto aos nossos par-
ceiro”, finalizou.

8 www.dzyon.com
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Dzyon Contábil

A venda ou prestação de serviço sem emissão 
de nota, prática ainda comum em algumas em-
presas, tende a acabar de vez com a chegada 
da NF-e. E, se até então o contador tinha que se 
virar para inventar maneiras de esconder a venda 
ilegal nos relatórios contábeis da empresa, agora 
ele será o responsável por coordenar e orientar 
o empresário a gerir seus negócios baseado no 
pagamento dos impostos, e não apenas no lucro. 

É o que chamamos de Contabilidade Gerencial, 
ensinado em todas as faculdades, mas dificilmen-
te aplicada na prática.

A NF-e permitirá que o governo acompanhe em 
tempo real as movimentações econômicas, e 
os relatórios contábeis poderão ser gerados em 
questão de segundos, possibilitando uma atuação 
muito mais rápida e eficaz contra a sonegação de 
impostos.

Tendo em vista esse novo cenário, os escritórios 
de contabilidade precisam se preparar e se munir 
de ferramentas que também garantam mais dina-
mismo nas operações e que permitam a geração 
das informações gerenciais, para uma análise 
mais profunda do negócio e que permita rápidas 
decisões estratégicas. O contador passa a ser 
peça fundamental na gestão da empresa.

······ destaque· capa

Com a implementação da NF-e e do SPED, as empresas  
estão sendo obrigadas a dar mais importância a um  
departamento que, até então, servia principalmente  

para resolver os pepinos complicadíssimos relacionados  
às ações fiscais e contábeis: a CONTABILIDADE.



11eZyon Magazine - edição 7 | set - out 2010

Para suprir essas novas necessidades do merca-
do, a Dzyon S/A juntou a sua experiência de mais 
de 20 anos desenvolvendo softwares de gestão 
empresarial, atendendo diferentes segmentos 
e porte de empresas, e criou um sistema espe-
cialmente para os escritórios de contabilidade: 
o Dzyon Contábil. É um software totalmente 
integrado, padronizado, que dá agilidade nas ope-
rações do dia-a-dia, contabilizando tudo automa-
ticamente a partir das notas fiscais ou qualquer 
outro documento, fazendo a escrituração e apura-
ção dos impostos, além de ter também um módu-
lo completo para gestão de Folha de Pagamento 
e Patrimônio. Todas essas informações permitem 
gerar inúmeros relatórios gerenciais, demonstrati-
vos de resultado, análises verticais, inclusive com 
rentabilidade por Unidade de Negócio, e, princi-
palmente, gerar todas as informações obrigató-
rias pelas leis federais e estaduais, como IN86, 
SPED, MANAD, entre outros.

Isso criará um diferencial no serviço prestado 
pelos escritórios de contabilidade, satisfazendo os 
clientes, além de trazer tranquilidade para os con-
tadores que estarão munidos de uma ótima ferra-
menta para melhorar a qualidade do seu trabalho 
e atender plenamente as exigências do fisco.

E o mais importante: sem aumentar os custos 
atuais, uma vez que o Dzyon Contábil possui uma 
política de comercialização especial, em forma de 
locação, a partir de R$500 mensais.

Além de todos esses benefícios, utilizando-se dos 
recursos tecnológicos mais modernos existentes 
no mercado, a Dzyon S/A disponibiliza também o 
portal ContabilSoft (www.contabilsoft.com.br), 
onde os clientes do escritório de contabilidade 
podem acessar os seus dados (balancete, guias 
de recolhimento, holleriths, etc.) via internet e em 
tempo real.

contabilsoft
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······ novos ne·gócios

Há três anos no mercado,  
empresa do ramo de cosméticos 
vê nos produtos da Dzyon S/A  
possibilidade de controle  
financeiro

A empresa de cosméticos Inoar finalizou em 
agosto uma parceria com a Dzyon S/A, adqui-
rindo os módulos de ERP na área comercial, 
financeira e de compras. A intenção é melhorar o 
controle de fluxo de caixa e estoque da empresa.

Com 30 colaboradores e tendo o primeiro, original 
e único produto de hidratação e alisamento, a fa-
mosa Escova Marroquina, além de ser conhecida 
pelos produtos de Plástica Capilar exclusivos, a 
Inoar nunca tinha utilizado programas de ERP em 
três anos no mercado até concretizar sua parceria 
com a Dzyon.

A implementação dos módulos já está finalizada 
e funcionando, mas de acordo com Leidhy Santa-
na, contadora da empresa,  falta resolver alguns 
problemas, principalmente no processo de adap-
tação dos funcionários da empresa com os novos 
módulos, o que ainda impossibilita que os frutos 
sejam colhidos como o desejado.

“Para uma empresa do nosso porte, os  
módulos são ideais, mas há uma certa  
resistência esperada por parte dos  
funcionários da Inoar, para que os  
módulos realmente funcionem de modo  
positivo e lucrativo”, explica Leidhy, logo após 
finalizando que “cada dia percebemos que estas 
barreiras estão sendo quebradas e acreditamos 
que no tempo bem curto estaremos todos plu-
gados na Dzyon. Uma vez que não temos como 
ignorar a necessidade de um sistema de ERP em 
qualquer tamanho de empresa nos dias corren-
tes”.

Inoar e Dzyon S/A
Selam acordo para  

implementação de ERP
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Fundada em janeiro de 2004 com foco no seg-
mento de sinalização e comunicação visual, 
incluindo plotagem digital, sinalização viária e de 
fachadas, a empresa paulista Sinal Vic assinou 
acordo com a Dzyon S/A para a implantação do 
sistema ERP Dzyon em seus escritórios. O obje-
tivo é a organização de dados, melhorando a qua-
lidade das informações e o pronto acesso a todos 
os indicadores da empresa.

Responsável pela sinalização de placas de al-
gumas das maiores obras do País, como o Ro-
doanel Mário Covas e o Consórcio Via Amarela, 
ambas em São Paulo, a Sinal Vic não utilizava 
nenhum sistema antes de adquirir os módulos 
Comercial, Financeiro, Compras e Serviços do 
ERP Dzyon.

“O sistema da Dzyon é extremamente funcional e 
amigável, e a possibilidade de adquirir os mó-
dulos um a um nos dá a liberdade de escolher 
exatamente o que mais se adequa às nossas 
necessidades. Fizemos um ótimo negócio”, come-
mora Valmir Vicário, diretor financeiro da Sinal Vic 
Sinalização e Comunicação Visual. 

······ novos ne·gócios

Sistema ERP Dzyon  
atrai novos clientes

Empresa de sinalização Sinal Vic implanta 
solução de gestão empresarial da Dzyon

Há mais de 20 anos no mercado, a Dzyon S/A 
desenvolve seus softwares de gestão empresarial 
no Brasil utilizando a plataforma Progress, sem-
pre com o compromisso de oferecer a solução 
ideal para empresas de qualquer porte nos seg-
mentos de indústria, comércio e serviço. 

“A Dzyon trilha seu caminho baseada na qualida-
de de produtos e na satisfação dos clientes - por 
isso é gratificante quando mais uma empresa 
encontra no nosso ERP a solução ideal, e sob 
medida, às suas expectativas”, afirma Francine 
Nonaka, CEO da Dzyon.

Na web, a Dzyon está em www.dzyon.com



Sistema ERP Dzyon  
atrai novos clientes
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A Contábil JL, escritório de contabilidade, fechou 
acordo com a Dzyon S/A, empresa da área de 
sistemas de gestão empresarial, e passa a utilizar 
módulos do ERP Dzyon para otimizar o gerencia-
mento das informações de seus clientes. Na bus-
ca por maior integração dos dados do sistema, 
a JL utilizará os módulos: Contábil, Escrituração 
Fiscal, SPED, Patrimônio e Folha de Pagamento.

O escritório vinha utilizando outro sistema de 
gestão, mas encontrou problemas no banco de 
dados, que não suportava mais tanta informação. 
“Tivemos alguns problemas com o sistema an-
terior e optamos pela troca. Eram frequentes os 
erros nos resultados e fechamentos mensais das 
empresas cadastradas nele. Com a Dzyon, temos 

······ novos ne·gócios

Contábil JL 
adquire ERP Dzyon focando  
qualidade nas informações

Escritório de contabilidade utilizará os módulos 
Contábil, Escrituração Fiscal, SPED, Patrimônio 
e Folha de Pagamento

a garantia que isso não acontecerá com o passar 
do tempo”, explicou Cláudio dos Santos, adminis-
trador de sistemas computacionais.

No mercado há 40 anos, a Contábil JL espera 
melhoras significativas em suas operações com 
a implementação dos módulos Dzyon. “Espera-
mos uma melhora na qualidade das informações, 
maior rapidez no processamento e atendimento 
de modo prático e exato nos dados nele existen-
te”, disse Cláudio.

Estabelecida no bairro da Móoca, São Paulo, 
e contando com 20 colaboradores, a JL tem a 
convicção de que com todos as informações 
integradas, o resultado será 100% satisfatório. A 
implementação do sistema está em fase inicial.
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Movimente-se!
Os produtos Impulse garantem eficácia e bem-estar com qualidade 

internacional por preço nacional.

www.wellness.com.br    -   vendas@wellness.com.br 
Solicite o catálogo com a linha completa.

Seja mais, seja Impulse:

• Ajustes precisos para melhor biomecânica

• Coluna de pesos em aço usinado

• Qualidade profissional com baixo custo

• Estrutura das máquinas em tubo oblongo

• Cabos aeronáuticos extra-resistentes

• Ajuste de carga sem sair da posição do exercício

• Certificações internacionais de qualidade: 

ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; ISO 10015;

OHSAS 18001 

af_anuncio_impulse.indd   1 5/27/10   3:55 PM
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······ vitrine·

Desde o início de 2010, todas as empresas bra-
sileiras com regime de tributação Lucro Real são 
obrigadas a entregar o SPED Contábil, que nada 
mais é que a substituição dos tradicionais livros 
de escrituração mercantil em papel por equivalen-
tes digitais capazes de transmitir pela internet à 
Receita Federal todos os dados referentes à con-
tabilidade das companhias. O objetivo é facilitar 
o envio de informações e tornar todo o processo 
muito mais rápido e transparente. 

A princípio, o prazo de entrega determinado pela 
Receita Federal neste ano foi o dia 30 de junho. 
Depois, o órgão prorrogou a data para 30 de ju-
lho. Mesmo assim, o trabalho de adaptação entre 
um sistema e outro foi difícil e bastante dispendio-
so para muitas empresas. Já para os clientes da 
Dzyon, a história é outra. 

Uma ajuda extra
Munidos da poderosa ferramenta Dzyon ERP 
para gerenciamento, controle e integração dos 
dados e operações da empresa, e que também 
conta com a função SPED – o que por si já é um 
facilitador para o armazenamento de todos os 

Clientes Dzyon entregam SPED Contábil 
dentro do prazo e escapam de multa

dados fiscais e contábeis –, os clientes Dzyon 
contaram também com uma mãozinha extra: a 
ajuda de consultores, que presencialmente ou 
por via remota, prestaram assessoria através do 
suporte técnico para a formatação e validação de 
todos os dados gerados e extraídos mês a mês 
pelo sistema instalado nas empresas. A partir daí, 
com tudo já pronto e devidamente validado, as 
empresas puderam transmitir todas as informa-
ções com segurança e dentro do prazo, fugindo 
assim da aplicação de multa (R$ 5 mil ao mês ou 
fração de mês) ou de qualquer outro inconvenien-
te que pudesse ser gerado pela falta da entrega 
do relatório contábil. 

“Graças a essa parceria tão ajustada entre a 
Dzyon e seus clientes, nenhuma empresa que 
utiliza nosso ERP perdeu o prazo para a entrega 
do SPED Contábil. Isso é raro: em todo o Brasil, 
muitas empresas perderam o prazo e tiveram que 
pagar multa”, afirma Francine Nonaka, CEO da 
Dzyon. 

Uma das companhias que teve a felicidade de 
entregar os documentos digitais em dia foi a Bra-
silimentos, da área de comercialização de produ-
tos alimentícios. Para Gilson Ferreira Coutinho, 

100% dos Clientes Dzyon entregam SPED Contábil dentro do pra-
zo e escapam de multa. Graças ao trabalho e comprometimento da 
equipe de consultores do suporte técnico, todos clientes Dzyon que 
utilizam o módulo Contábil do ERP enviaram seus dados até 30 de 
julho à Receita Federal
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Clientes Dzyon entregam SPED Contábil 
dentro do prazo e escapam de multa

contador da Brasilimentos, os módulos do ERP 
Dzyon facilitaram o trabalho da equipe contá-
bil por atender a todas as exigências legais da 
Receita Federal e de órgãos fiscalizadores para a 
entrega do SPED Contábil. Além disso, ele desta-
ca que a visita do consultor para dar treinamento 
e fazer todos os testes de execução e conse-
qüentes ajustes foi fundamental para a empresa. 

“O envio do material foi feito no último dia de pra-
zo. Mesmo assim, contamos com apoio total do 
suporte da Dzyon para esclarecer dúvidas técni-
cas e até de legislação. A parceria com a Dzyon 
tem sido um sucesso”, diz Coutinho. 

A mesma história de sucesso é relatada por 
Euclides Eustáquio, controller da Tambasa Ataca-
distas. “Não tivemos nenhuma dificuldade. Todo 
o trabalho foi feito pelo pessoal da Dzyon. Fica-
mos responsáveis apenas pela transmissão dos 
dados para a Receita Federal. Os profissionais da 
Dzyon são muito bem preparados”, afirma. 

Já Dayane Silva, analista contábil sênior da TNS 
Research Internacional, líder mundial no segmen-
to de pesquisas sob encomenda, relata que o 
processo foi um pouco demorado no início porque 
tudo era novidade. ”Nosso sistema interno não 
gera layout para o SPED e, sem a Dzyon, a entre-
ga não seria possível. No começo, foi um pouco 
difícil e também havia falta de sincronização com 
o nosso sistema, mas tínhamos fácil acesso a 
informações e a Dzyon esteve à nossa disposição 
em todos os momentos de dúvidas e necessida-
des. O suporte técnico da Dzyon resolveu tudo 
com excelência e muita clareza e conseguimos 
fazer a entrega dentro do prazo”, afirma Dayane. 

Para especialistas, o ano que 
vem deverá ser mais tranquilo 
para as companhias, agora já 
mais familiarizadas com todo o 
processo do SPED Contábil. 
Mesmo assim, o pulo do gato é não deixar tudo 
para a última hora. O ideal é que a validação dos 
dados seja feita mensalmente para que a entre-
ga dos livros digitais aconteça no prazo e sem 
problemas. Além disso, a integração de todos os 
dados da empresa é fundamental.

“A Dzyon já está preparando o lançamento de 
novos produtos que vão facilitar ainda mais a va-
lidação de todos os dados fiscais e contábeis das 
empresas. Temos novidades para breve”, revela 
Francine Nonaka.
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notasoft
······ vitrine·

agora com suporte 
para modelo A3

22 www.dzyon.com
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Sistema de emissão de NFe 
com custo zero e baseado em 
cloud computing agora tem  
suporte para Certificado A3  
de Nota Fiscal Eletrônica

Desde que o governo federal passou a exigir de 
um número crescente de setores econômicos a 
emissão de notas fiscais eletrônicas, diversas 
empresas começaram a oferecer sistemas para 
facilitar a geração dos documentos fiscais - to-
dos, naturalmente, pagos. Para consolidar com 
vantagem sua participação no concorrido negócio 
das NFe, a Dzyon S/A, fornecedora de sistemas 
de gestão empresarial, resolveu praticar o menor 
preço possível para o software Dzyon NotaSoft, 
lançado no último mês de março - zero reais.

Desde seu lançamento, a solução gratuita da 
Dzyon S/A tem sido a solução para uma centena 
de empresas, especialmente de pequeno e médio 
porte. “Temos um sistema robusto, amplamente 
testado e com integração facilitada a serviços de 
armazenamento digital e a softwares de ERP - 
exatamente o que um gestor precisa para rodar 
redondo sua área de faturamento”, diz Francine 
Nonaka, CEO da Dzyon.

Sempre buscando melhorias em 
seus produtos, a Dzyon acaba 
de implementar uma atualização 
para o NotaSoft. 
Até o momento, o sistema aceitava apenas o 
Certificado A1 ou NFE-A1 para envio de notas 
fiscais. Com a nova atualização, o cliente poderá 
utilizar o Certificado A3 para emitir suas faturas. 
“Tínhamos apenas uma restrição no NotaSoft: o 
Certificado A3. Agora, com a adoção deste novo 
recurso, o NotaSoft tornou-se um sistema com-
pleto e totalmente gratuito”, explicou  Francine.

Com o Certificado A3, a assinatura dos documen-
tos é feita através de um cartão inteligente ou um 
token, ou seja, é uma unidade externa e não um 

arquivo instalado no computador, como o modelo 
A1, assim, é um meio mais seguro para emissão 
de NFe. O Certificado A3 tem validade de três 
anos, diferente do A1, que é válido apenas por 
um ano. Porém, o A3 não é muito recomendado 
para empresas com grande volume de notas fis-
cais diárias, uma vez que cada assinatura requer 
um acesso ao dispositivo, prejudicando um pouco 
a performance.  “Existem diversos modelos de 
Certificado para a emissão de NFe. Cada empre-
sa tem que buscar a melhor alternativa para seus 
negócios. O importante agora é que o NotaSoft  
atende à todas as exigências de certificados”,  diz 
Francine.

Desenvolvido pela Dzyon no conceito cloud com-
puting - no qual os softwares não precisam ser 
instalados nos computadores do cliente, sendo 
utilizados via internet -, o Dzyon NotaSoft não 
tem limites de uso em termos de número de NFes 
geradas, podendo portanto ser utilizado por em-
presas de quaisquer portes. Em virtude do custo 
zero, este novo conceito para emissão de NFe se 
tornou particularmente interessante para as pe-
quenas e médias empresas, mesmo aquelas já 
bem estruturadas e com tradição no mercado.

Atualmente, além de concorrentes que oferecem 
serviços pagos de emissão de NFe, há o próprio 
sistema da Sefaz. O Dzyon NotaSoft oferece 
duas vantagens grandes sobre o serviço da Se-
cretaria - ele é bem mais fácil de usar e envia 
automaticamente aos clientes emails com as 
notas fiscais autorizadas. “Mandar uma NFe por 
email parece simples, mas as empresas geram 
de dezenas a milhares de notas por dia - e aí a 
automação no processo se torna fundamental”, 
explica Francine.

O NotaSoft permite ainda digitação ou importa-
ção de dados da NF a partir de vários layouts de 
arquivos e gerencia todos os processos legais 
- desde a assinatura digital do arquivo até sua 
transmissão para a Sefaz e o retorno do protocolo 
de autorização ou rejeição.

Informações detalhadas sobre o sistema gratuito 
de emissão de NFe Dzyon NotaSoft são obtidas 
no site www.notasoft.com.br
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Tempo é Dinheiro
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Tempo é Dinheiro

“Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir 
e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos”, 
dizem os manuais dos administradores. Tendo um dos concei-
tos de administração em mente, podemos analisar melhor a 
gestão do tempo no dia-a-dia corporativo.

Diversos são os recursos utilizados para alcançar os objeti-
vos: pessoas, informação, espaço, dinheiro, instalações  
e, claro, o tempo. Voltando à frase “time is money” de 
Franklin, o que se percebe, hoje em dia, é que convém pre-
ferir o tempo ao dinheiro. Embora exista muito dinheiro cir-
culando pelo mundo, o tempo de que dispomos é restrito ou 
limitado: todos tempos apenas 24 horas por dia. Esta é base 
do conceito “Gestão baseada no tempo”, disseminada pela 
Happy Science.

A frase de Benjamin Franklin, tantas vezes dita por executivos  
que se tornou uma das regras do Capitalismo, pode não fazer 
tanto sentido nos dias atuais. O tempo pode valer mais que o  
dinheiro. A relação dinheiro x tempo é algo um tanto quanto  
delicado no mundo contemporâneo. A velocidade da informa-
ção, dos negócios e de nosso dia-a-dia tornou o tempo escasso  
e difícil de ser gerenciado.

Todos temos apenas 24 horas por dia para serem gastas – a 
forma como se utiliza este tempo pode ser a diferença entre o 
sucesso e o fracasso. 

» continua
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Atitudes que fazem a diferença
Algumas atitudes podem ser tomadas para 
melhor aproveitamento de seu tempo diário. 
Antes de qualquer coisa, é necessário que se 
construam planos ou hábitos cotidianos. Passar 
algum tempo sozinho pode ser de grande valia 
para planejar, se inspirar e adquirir sabedoria. O 
planejamento pode evitar o desperdício de seu 
tempo. Em relação às tarefas, convém escolher 
o trabalho mais importante. Outro ponto consiste 
em reduzir o tempo com o qual se ocupa num úni-
co tema. Por exemplo, leitura de relatórios pode 
tomar grande parte de seu dia. O ideal é que esse 
período dure no máximo 30 minutos. Para isso, 
dominar a leitura dinâmica é essencial. Você sai 
do trabalho e dá seu dia como terminado? Para 
uma boa gestão de tempo, é preciso que, ao 
deixar mais um expediente, continue a pensar em 
suas tarefas, as enumere em uma lista e decida 
quais delas têm mais prioridade. Administradores 
competentes conseguem resolver diversos pro-
blemas de uma vez, muito rapidamente. Essas 
são algumas atitudes que podem mudar a forma 
como gere seu tempo. 

Outro ponto a ser explorado é o excesso de in-
formação na era da Internet. Diariamente, somos 
atingindo por uma enxurrada de informações. 
Seja por e-mail, telefones móveis e fixos, men-
sagens instantâneas, sites, newsletters e outras 
ferramentas úteis do mundo virtual, o gestor pre-
cisa criar a capacidade de filtrar e organizar essa 
infinidade de informações disponíveis.

Além de mudanças íntimas, existem ferramen-
tas que podem ajudar na gestão do tempo de 
administradores, colaboradores e da empresa 
como um todo. Os sistemas ERPs da Dzyon S/A 
possuem recursos especialmente voltados para 
o gerenciamento de tarefas e prazo. A Agenda do 
Dzyon TeamPlay é um dos recursos que permite 
total controle sobre as atividades e rotinas diárias, 
com classificação de prioridade, o que melhora 
o planejamento do trabalho a ser realizado. O 
Dzyon WorkFlow, juntamente com o Dzyon Ges-
tão de Prazo, permite encaminhar cada atividade 
ao responsável pela execução e acompanhar o 
andamento do trabalho. Além disso, essa ferra-

menta pode disparar avisos automáticos confor-
me os prazos vão sendo atingidos. Caso a tarefa 
tenha de ser concluída às 13h, por exemplo, o 
sistema emitirá alertas periódicos ao responsável 
e a seu superior imediato até o término do tempo 
estipulado. Caso o sistema não receba a notifica-
ção de tarefa concluída até o horário previsto, um 
aviso é enviado para todos os envolvidos, criando 
assim uma forma de prevenção que poupa tempo 
e trabalho, já que muitas providências podem ser 
tomadas com antecedência. 

Além das ferramentas apresentas, um bom 
sistema de ERP ajuda na coleta de informações 
imprescindíveis para a tomada de decisões 
por parte dos gestores. Os softwares da Dzyon 
ajudam a transformar as informações em conhe-
cimento e inspira os profissionais a transformar 
o conhecimento em sabedoria. Desta forma, as 
decisões cruciais podem ser tomadas de forma 
correta e veloz.

Com ferramentas assim, e apoiado em medidas 
simples de gerenciamento de tempo 
como as sugeridas, tanto o alto 
gestor quanto o funcionário 

menos gabaritado podem 
descobrir novos sentidos 
no velho conceito de 
Franklin, que ainda hoje 
permeia boa parte das 
empresas, e com isso 
ganhar produtividade, 
tranquilidade para 
tomar decisões corretas 
e, claro, uma vida mais 
plena. 
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Espero que tenha apreciado mais uma edição da eZyon Magazine!

E se você já é cliente Dzyon, cadastre-se agora mesmo no Clube Dzyon, 
acessando www.dzyon.com/clube

Aguardamos seus comentários e sugestões!
Até a próxima!


