
Esportes Arenas e Sistemas de tempo sincronizado

Os estádios esportivos são o centro de entretenimento de milhares de torcedores que os frequentam para torcer por seus times. Para que esses torcedores 

se divirtam ao máximo, as operações nos bastidores do estádio precisam ser executadas dentro no prazo e de maneira eficiente.  Nos estádios esportivos, 

há muitas atividades diferentes que ocorrem simultaneamente.  Tudo, desde a venda dos ingressos, a abertura dos portões, o início da venda de comida e 

bebida, a coordenação dos funcionários da manutenção e o início do jogo, requer um cronograma.  A utilização de um sistema de relógios sincronizados em 

um estádio esportivo mantém todas essas tarefas dentro o prazo, criando uma experiência agradável para todos os torcedores. 

Um sistema de horário sincronizado pode oferecer muitos benefícios a um estádio esportivo, como:

• Manter os eventos sincronizados com emissoras de TV e anunciantes - com a pressão das emissoras 

de TV e anunciantes, é importante que os eventos esportivos comecem na hora e recomecem no horário 

exato após intervalos comerciais. Os juízes devem garantir que as partidas estejam em sincronia com a 

transmissão das emissoras de TV e que os espectadores não percam nenhum minuto da ação. Para que isso 

ocorra, tanto os juízes como os representantes da mídia no evento ao vivo devem sempre saber exatamente 

que horas são para que haja coordenação com os anunciantes.

• Ajudar os vendedores a aumentaras vendas - é importante que todos os vendedores saibam quando um evento começa e termina para garantir que 

estejam com todos os funcionários presentes e possam dar conta do volume. Com um sistema de relógios sincronizados, todos os vendedores têm acesso à 

hora certa e sabem quando os funcionários devem estar em seus postos para vender produtos.  Da mesma forma, eles também precisam saber exatamente 

quando o evento está chegando ao fim para fazer o que é necessário antes do fim das partidas.

Essas são apenas algumas das formas como um sistema de relógios sincronizados ajuda a manter os estádios esportivos funcionando no horário e de maneira 

eficiente.

• Manter os funcionários no horário certo - com um sistema de relógios sincronizados, todos os funcionários de um estádio sabem exatamente o horário 

de início e término de suas obrigações. Dos funcionários da limpeza até os seguranças, um sistema de relógios sincronizados ajuda a manter todos no horário 

para que todas as operações funcionem do modo esperado.

Para obter informações mais detalhadas, consulte um representante local.

Como os estádios têm eventos que ocorrem em diariamente, controlá-los pode ser difícil. A utilização de um sistema de horário sincronizado pode ajudar a 

manter todas as principais operações e tarefas dentro do prazo e assegurar que todos os funcionários trabalhem de maneira eficiente. Com um sistema em 

vigor, os eventos começam na hora, as equipes de manutenção se mantêm atualizadas sobre as tarefas necessárias e os torcedores sempre saberão que 

horas são.


