Funcionalidades
de
aplicativos de produtividade
Quando falamos em mercado empresarial, muitas coisas podem vir
a nossa cabeça. Taxas de lucro, situação comercial, vendas,
acertos, funcionários e tudo isso misturado. Fato é,
administrar um negócio pode gastar muito tempo, dinheiro e o
principal, energia. Atualmente, como forma de melhorar a
produtividade de empresários e funcionários, existem alguns
aplicativos de produtividade que se baseiam em unificar
tarefas, diminuindo assim o trabalho a ser feito.
Pensando nessa solução prática, esses aplicativos de
produtividade procuram unir o melhor entre funcionalidade x
produtividade. Afinal, gerir todo um negócio, mesmo que tenha
poucos funcionários, geralmente é uma tarefa difícil.
Além disso, muitos desses aplicativos podem nos auxiliar
também em nossas vidas pessoais. Se você tem uma rotina mais
organizada, com certeza terá mais tempo para se dedicar ao que
você gosta, ou até mesmo a estudar e se profissionalizar cada
vez mais.
Seja qual for sua necessidade, os aplicativos e a tecnologia
de modo geral tem ajudado muito nas funções do dia a dia. Seja
para paquerar, para se transportar ou para assistir filmes, em
todos eles existem meios produtivos de otimizar a ação,
afinal, melhorar a experiência do usuário é algo importante.
O ponto da funcionalidade parte do princípio que o aplicativo
tem que resolver algum problema dentro da empresa ou no
cotidiano de forma geral. Ao longo do dia, é normal a falta de
tempo, organização ou até mesmo atraso com entregas. A
produtividade é um dos pontos que mais pode afetar um
investimento. Isso, porque geralmente a produção está
diretamente atrelada à lucratividade de um negócio. Nesse
sentido, apostar em aplicativos que ajudam a esquematizar,
dividir e aperfeiçoar essa produção pode ser o ideal para
inovar o método de negócio.

Sendo assim, para te ajudar a alcançar mais sucesso e
conseguir atrelar de forma essencial funcionalidades de
aplicativos de produtividade, selecionamos algumas plataformas
que são necessários nesse projeto.

Aplicativos para aumentar a produtividade
1. Agenda compartilhada
Quando se tem que trabalhar em equipe, seja ela grande ou não,
é importante que todos os membros estejam pensando na mesma
linha e que as informações circulem da melhor forma possível.
Dessa forma, ter um sistema de agenda compartilhada entre
todos pode ser uma ótima opção. Isso, porque você manterá seus
compromissos, tanto pessoais, quanto profissionais em um único
local. E não terá a dificuldade de avisar um por um da equipe
sobre determinada reunião, visita ou comemoração que poderá
ter na empresa.
Se você não tem o costume de anotar suas atividades diárias,
ao começar a utilizar a agenda compartilhada, isso pode te
ajudar. Quando saímos de casa já com um percurso programado, a
chance de se esquecer alguma atividade reduz muito, além disso
com esse hábito nosso cérebro otimiza os afazeres do dia e
isso acabar refletindo em nossa produtividade.
Algumas formas de utilizar esse mecanismo de agenda
compartilhada é com uma conta no Google ou usando o Outlook
Agenda. Com isso é possível gerenciar os compromissos da
equipe, agendar reuniões e outras atividades, além de saber
onde achar as pessoas, se necessário.
Basta lançar a atividade nos calendários e aguardar as
confirmações ou, se for o caso, agendar uma nova data. Além do
Google Agenda e do Outlook Calendar, você também pode tentar
outros aplicativos de produtividade, dependendo dos aparelhos
e e-mails que usa, como o Wave Calendar ou o iCloud Calendar.

2. Trello
O Trello é um dos aplicativos de produtividade, gerenciamento

de projetos e equipes. Além de ter a versão disponível para
baixar em desktop ou em seu celular, é possível utilizar ele
também em formato online.
A funcionalidade do aplicativo que o torna ainda mais
interessante é o fato da divisão visual dele ser feita em
quadros. Dessa forma, você cadastra os membros da equipe
envolvida em determinado projeto e pode dividi-lo em situações
de produção e ainda adicionar um checklist com as etapas
necessárias. Dentro desse mesmo card, é possível acrescentar
data de entrega, comentários, links e fotos, tornando tudo
mais dinâmico e prático.
Cada quadro pode ter diferentes equipes, com os membros que
você quiser. E os integrantes de um grupo podem participar de
diferentes quadros, sem que necessariamente os demais também
estejam nesse mesmo quadro específico.
Além dessa série de funcionalidades, é possível gerar
integrações prontas com outros aplicativos de produtividade,
permitindo com isso um uso bastante complexo e criativo. E o
melhor, tudo isso de forma gratuita. Aprenda melhor sobre como
usar o Trello.

3. Any.do
Quando você pensa em organização você pensa em Any.DO. O
aplicativo de produtividade é proposto para criar listas,
planejar seu dia de modo a não se esquecer dos compromissos
mais importantes.
Semelhante a uma agenda, ele manda notificações de acordo com
a tarefa programada e ainda é possível programar um lembrete
para que seu smartphone envie uma notificação no horário certo
da atividade.
Para uma programação que necessita de várias tarefas juntas,
como uma lista de supermercado, por exemplo, ele oferece a
opção de acrescentar atividades dentro de um compromisso
geral. Então é possível que você crie a tarefa “Ir ao
supermercado” e dentro da tarefa acrescente todos os produtos
que precisa comprar.

Além de toda a facilidade que o uso do Any.DO oferece ao
usuário, há suporte em diversas plataformas. Assim,
é
possível acessar o Any.DO de diferentes lugares e
dispositivos, garantindo que você sempre fique ciente do que
fazer e se mantenha atualizado.

4. Boxer
Você manda e recebe muitos e-mails e ainda utiliza de
diferentes contas para fazer isso? Caso você tenha se
identificado essa dica de aplicativo funcional e produtivo é
para você.
O Boxer é feito na medida para pessoas que possuem muitos
endereços de emails ou para quem é muito atarefado e precisa
de ajuda para não se perder com tantos compromissos.
Sua forma de funcionamento permite um alto nível de
personalização e controle sobre sua caixa de entrada,
oferecendo uma variedade de gestos, marcadores e pastas
específicas para você ficar sempre organizado. E o melhor de
tudo: otimizando seus e-mails de diferentes contas em um único
local.
Sendo assim, fica mais prático e fácil organizar os
compromissos, responder e-mails pessoais, da faculdade e até
mesmo da empresa de forma rápida e compacta.

5. 12minutos
Com todo esse cenário de correria, agitação e prazos cada vez
mais curtos, ter tempo para ler, se distrair e relaxar fica
difícil.
A tecnologia que nos cerca as vezes contribui para que não
tenhamos tanto tempo e acabamos deixando de lado os livros,
que concentram grande parte do conteúdo de qualidade.
Pensando nessa dinâmica de falta de tempo e querendo oferecer
a maior quantidade de conceitos possíveis, a plataforma do
12min uniu esses dois problemas e trouxe a solução.
O aplicativo, que possui versões para Android e iOS, organiza
resumos de livros mais conceituados de diferentes áreas e os

disponibiliza em forma de texto e áudio. Os microbooks são
feitos com os principais pontos abordados pelo autor, e seus
recursos sonoros possuem, em média, 12 minutos de reprodução.
Na versão free, os usuários podem ter acesso a um conteúdo
variado por semana e essa gama de opções pode aumentar ainda
mais. Caso o usuário queira ser cliente premium, o acesso ao
app passa a ser ilimitado, oferecendo assim mais dinamismo na
escolha de suas leituras.
O 12min é uma ótima oportunidade de juntar profissionalização
com lazer. Na plataforma, são disponibilizados diferentes
livros, tanto de negócios quanto de desenvolvimento pessoal.
Agora não existe mais desculpa para a leitura diária!
Quando analisamos todos esses aplicativos de produtividade e
percebemos a questão da funcionalidade x produtividade de
todos os benefícios são enormes. Além de cumprir o papel
proposto e resolver alguns dos problemas mais comuns a
utilização composta desses mecanismos podem ser amplificadas.
É possível, por exemplo, utilizar o Trello juntamente com o
Google Calendar e assim por diante.
Fato é, a tecnologia está aqui para nos ajudar, não apenas em
tarefas complexas, mas nas simples também. Dessa forma,
aplicativos de produtividade como o 12min, any.DO e outros
vieram para auxiliar ainda mais o desenvolvimento e
crescimento humano.
E você, utiliza algum desses apps de produtividade? Qual você
mais gostou e se identificou?
Não deixe de dar uma conferida neste hábito de 30 segundos que
vai te levar a uma produtividade estratosférica!
Produtividade Para Quem Quer Tempo
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