
Công nghệ đang vẽ lại ranh giới của 

công ty như thế nào 

Công nghệ đang vẽ lại ranh giới của công ty như thế nào là chủ đề 

được nhiều người quan tâm. Ví dụ: các công ty như Unilever đang 

sử dụng các công nghệ thông tin mới để hiểu rõ hơn về hành vi 

của khách hàng, trong khi những công ty khác như MobSquad 

đang cố gắng cải thiện sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Cuối 

cùng, công nghệ mới có thể cho phép bạn hình dung lại công ty 

của mình theo cách phù hợp với bạn và nhân viên của bạn.  

Unilever 
Nếu bạn là giám đốc điều hành của một doanh nghiệp lớn, phức 

tạp, điều quan trọng cần nhớ là vẽ lại ranh giới của công ty là một 

trong những bước quan trọng nhất bạn có thể thực hiện để tạo ảnh 

hưởng. Cho dù bạn là một nhà lãnh đạo mới hay một cựu chiến binh 

lâu năm, điều quan trọng là phải xem xét các ranh giới hạn chế sự 

thành công của công ty bạn và khám phá những cách bạn  có thể tái 

tạo sức sống cho nhóm của mình với ý thức mới về mục đích.  

Các ranh giới xác định tổ chức của bạn có thể được định hình bởi 

các giá trị và hành vi của bạn, nhưng điều quan trọng là phải biết 

khi nào vượt qua chúng. Ví dụ: nếu các mục tiêu của công ty bạn 

tập trung vào lợi nhuận, thì có thể hữu ích khi khám phá các  cách 

tích hợp tính bền vững vào chiến lược của bạn.  

Khi Paul Polman được bổ nhiệm làm CEO của Unilever vào năm 2009, 

công ty đang gặp khó khăn. Trong những năm gần đây, Unilever đã 

tập trung nhiều hơn vào lợi nhuận ngắn hạn hơn là sứ mệnh dài hạn. 

Để khắc phục điều này, Polman đã phải vẽ lại ranh giới của công ty.  

Trong thời gian làm việc tại Unilever, Polman nhấn mạnh cách tiếp 

cận đa bên trong kinh doanh. Mô hình này trao quyền cho người dân, 

nâng cao sinh kế, cải thiện sức khỏe và bảo vệ thiên nhiên. Unilever 

mang lại sự thay đổi mang tính chuyển đổi trên toàn bộ doanh nghiệp.  



Một trong những cách Polman thiết kế lại ranh giới của công ty là 

vẽ lại chuỗi cung ứng của Unilever. Ông nhằm mục đích củng cố 

các cộng đồng nông nghiệp địa phương và tăng cường giáo dục và  

y tế ở những khu vực đó. Cuối cùng, Polman muốn tạo ra một ý 

nghĩa mới về mục đích và sức mạnh cho sự phát triển và tham 

vọng của tổ chức. 

Do đó, Unilever đã cam kết giảm 1/3 lượng nhựa sử dụng trong 

bao bì vào năm 2020 và đảm bảo 100% bao bì nhựa có thể  tái chế 

hoặc phân hủy vào năm 2025. Hơn nữa, Unilever đang làm việc với 

chính phủ, các nhà bán lẻ và rác thải địa phương ngân hàng về kế 

hoạch thu nợ. 

MobSquad 
Công nghệ đang thay đổi cách thức kinh doanh được tiến hành. 

Ngày xưa thường xuyên đến văn phòng đang nhường chỗ cho một 

thế giới mới, nơi có rất nhiều nhân viên làm việc từ xa và nhân viên 

từ xa. Điều đó không hoàn toàn xấu, miễn là bạn đang tìm kiếm 

đúng người để cùng nhau làm việc và cơ hội để tận dụng tối đa thời 

gian của mình. Nó cũng có thể là một lợi ích cho điểm mấu chốt.  

Cách tốt nhất để mô tả những lợi ích của sự thay đổi này là chỉ cần 

nói rằng nhiều công ty từng có trụ sở tại Hoa Kỳ hiện đã có mặt 

trên toàn thế giới. Nói cách khác, bạn không còn chỉ là quán cà 

phê địa phương, giờ đây bạn là một người chơi toàn cầu. Ví dụ, 

Hoa Kỳ có một số công ty có doanh thu tương tự như kem Ben và 

Jerry và dĩ nhiên là Unilever, công ty có doanh thu hàng năm đáng 

kinh ngạc là 60 tỷ USD. Đó là rất nhiều tiền để được thực hiện!  

Bí quyết là quyết định làm thế nào để đạt được điều đó. Nếu bạn là 

một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, bạn có thể đến đó thông qua một 

công ty con chính thức, một công ty ảo hoặc kết hợp cả hai.  

Công nghệ thông tin mới 
Các công ty ngày nay dựa vào hệ thống thông tin để  nâng cao hiệu 

quả hoạt động của tổ chức. Chúng cũng cung cấp nền tảng cho 

các sản phẩm và dịch vụ dựa trên tri thức mới.  



Hệ thống thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh toàn cầu 

và cho phép các công ty phối hợp trên những khoảng cách lớn. 

Không có gì ngạc nhiên khi nhiều ngành công nghiệp không thể tồn 

tại nếu không sử dụng rộng rãi CNTT. 

Một trong những xu hướng mới nhất trong ngành công nghệ thông 

tin là sự gia tăng của các nền tảng kỹ thuật số. Nền tảng kỹ thuật 

số cho phép các công ty giảm chi phí và tăng tính linh hoạt. Xu 

hướng này được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ 

truyền thông, chẳng hạn như Internet. Trên thực tế, Internet là cơ 

sở hạ tầng công nghệ quan trọng cho các công ty kỹ thuật số mới 

nổi. Trong số nhiều ứng dụng của Internet, thương mại điện tử cho 

phép các doanh nghiệp trao đổi các giao dịch điện tử. Hơn nữa, 

Internet là một nền tảng hữu ích để tiến hành nghiên cứu.  

Một đổi mới khác là sự phát triển của các ứng dụng điện thoại 

thông minh. Những công cụ này cung cấp cho người dùng thông tin 

trên điện thoại thông minh của họ và cho phép họ chia sẻ thông tin 

với người khác. Việc sử dụng tốt nhất công nghệ này là khi một cá 

nhân có thể truy cập và phân tích dữ liệu về một số lượng lớn các 

cá nhân, cho phép các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 

Khi các công ty phát triển, họ có thể yêu cầu các công nghệ tiên 

tiến hơn. Chẳng hạn, một làn sóng công nghệ mới cho phép các tổ 

chức tự đổi thương hiệu. Đây là ví dụ rõ ràng nhất về chuyển đổi 

kỹ thuật số. Khi một tổ chức chuyển sang kỹ thuật số, tổ chức đó 

thường tự đổi thương hiệu bằng cách thiết kế lại logo, giới thiệu 

sản phẩm mới hoặc đổi tên các phòng ban của mình.  

Do đó, cần phải hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ thông tin. Để 

giúp trả lời câu hỏi này, cộng đồng nghiên cứu cần tập hợp một 

danh sách đầy đủ các yếu tố dẫn đến việc triển khai thành công 

công nghệ thông tin. Từ góc độ kinh doanh, những điều này có thể 

được tóm tắt là nhu cầu hiểu giá trị của dữ liệu và thông tin, khả 

năng đưa ra quyết định bằng cách sử dụng thông tin liên quan và 

khả năng giao tiếp hiệu quả với các bên bên ngoài.  



Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp khác  
Công nghệ đang vẽ lại ranh giới của công ty và tăng mức độ hợp 

tác với các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, điều này không phải lúc 

nào cũng tốt. Sự bùng nổ của Công nghệ Thông Tin và toàn cầu 

hóa đã làm tăng áp lực lên các doanh nghiệp trong việc cắt giảm 

chi phí và tăng quy mô kinh tế. Đồng thời, tốc độ thay đổi có nghĩa 

là lợi thế cạnh tranh thường có thể bị lấy đi.  

Điều này có nghĩa là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần xem xét 

kỹ hơn các hệ thống và quy trình công việc hiện tại mà họ có. Họ 

cũng nên xem xét cách họ có thể tối ưu hóa chúng cho tương lai. 

May mắn thay, có rất nhiều lựa chọn có sẵn. Một số, như Slack, 

được 70% công ty trong danh sách Fortune 100 sử dụng. Một lựa 

chọn khác là xây dựng văn hóa học tập hòa nhập. Nó liên quan 

đến việc thúc đẩy sự đa dạng, nắm bắt hiệu suất trong phiếu ghi 

điểm và thúc đẩy tư vấn. 

Hợp tác là điều cần thiết cho lợi thế cạnh tranh. Nhưng để có hiệu 

quả, nó cần phải được quản lý tốt. Trên thực tế, một nghiên cứu 

của McKinsey đã phát hiện ra rằng các công ty quản lý tốt sự đa 

dạng của họ có xu hướng thu được lợi tức đầu tư cao hơn. Đó là lý 

do tại sao điều quan trọng là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải 

thường xuyên đánh giá sự hợp tác. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cần 

hiểu điểm mạnh và điểm yếu của các thành viên trong nhóm và tìm 

ra sự phù hợp giữa các kỹ năng của họ và nhu cầu của tổ chức.  

Cuối cùng, một tổ chức hợp tác có thể đạt được những mục tiêu từng 

là không thể. Một công ty thành công sẽ có một đội ngũ chuyên gia 

gắn kết có thể làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề phức tạp. 

Bằng cách đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm đều đóng góp và 

thúc đẩy môi trường hợp tác, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể 

phát triển một công ty có thể đứng đầu trong cuộc cạnh tranh.  

Tiếp thêm sinh lực cho nhóm của bạn với ý thức 

mới về mục đích 



Khi công nghệ vẽ lại các ranh giới của doanh nghiệp, điều quan 

trọng là phải tiếp thêm sinh lực cho nhóm của bạn với mục đích 

mới. Ý thức về mục đích không chỉ giúp nhóm của bạn tập trung 

vào mục tiêu mà còn thúc đẩy tham vọng và quy mô của họ. Nó 

cũng giúp nạp năng lượng cho đội ngũ đang mất tinh thần của bạn. 

Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về vai trò của mục đích trong môi 

trường làm việc hiện đại và cách tái tạo sức sống cho nhóm của 

bạn với các ranh giới được vẽ lại. 

Mục đích là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một công 

ty. Cho dù bạn đang lái xe trượt tuyết hay chỉ đạp xe, năng lượng 

bạn đưa vào quá trình này sẽ tạo ra tốc độ và động lượng. Khi đối 

mặt với một vấn đề, đương nhiên bạn muốn tập trung vào vấn đề 

đó và cố gắng giải quyết nó. Tuy nhiên, học hỏi từ những vấn đề 

của bạn và áp dụng chúng vào tương lai sẽ giúp bạn thúc đẩy 

thành công của mình. Vẽ lại các ranh giới để đạt được mục đích 

mới sẽ cho phép nhóm của bạn làm những gì họ làm tốt nhất: xem 

xét tình hình hiện tại của bạn từ quan điểm khách quan và sau đó 

tập trung lại vào mục đích cao hơn.  

Khi bạn vẽ lại các ranh giới để đạt được mục đích mới, bạn có thể 

ngạc nhiên với những thay đổi mà bạn sẽ thấy trong nhóm của 

mình. Họ sẽ bắt đầu cảm thấy không giống một đội và giống một  

gia đình hơn, bởi vì tất cả họ sẽ làm việc hướng tới một mục tiêu 

chung. Bạn sẽ nhận thấy rằng các thành viên gắn kết hơn và hạnh 

phúc hơn. Và bạn sẽ bắt đầu thấy tác động tích cực đến doanh 

nghiệp của mình. 

Có ý thức đổi mới về mục đích không chỉ giúp bạn làm việc hiệu 

quả và năng suất hơn mà còn thúc đẩy sự phát triển của tổ chức 

bạn. Bằng cách tạo ra một nền văn hóa đổi mới, bạn sẽ có thể khai 

thác sức mạnh của mục đích mới tìm thấy này để phát triển doanh 

nghiệp của mình theo những cách mới thú vị.  


