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Indústria: Varejo
Porte: Grande
Gerência atendida: Gestão Fiscal

Melhoria e automação de processos Fiscais
Desafio

Estruturar a Área Fiscal tanto na parte dos processos como na automatização das atividades
da Área Operacional, garantindo confiabilidade das informações entre os sistemas e agilidade
na execução de rotinas.

Tratamento

Identificação e
entendimento de todos
os processos e atividades
da Área Fiscal.

Análise e diagnóstico
de soluções para os
processos mapeados.

Implantação e
acompanhamento das
ferramentas e regras
desenvolvidas.

Outcomes
•
•
•
•
•
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Redução de tempo das atividades executadas;
Automatização nos lançamentos de Apuração;
Unificação e Automatização de Relatórios atualmente executados em Excel;
Maior confiabilidade dos dados;
Prevenção de autuações.

Cases | Mellhoria e automação de processos
Indústria: Engenharia
Porte: Grande
Diretoria atendida: TI

Definição do Processo de Gestão de Projetos de TI
Desafio

Definir um processo padronizado de gestão dos projetos de TI que trouxesse maior maturidade
para a gestão, maior precisão no planejamento, maior acurácia em custos e maior satisfação para
os usuários finais. Era necessário entender as particularidades da organização para que o processo
respeitasse a dinâmica de relacionamento TI e Negócio.

Tratamento

Reuniões com todos os
líderes de TI e gerentes
de projeto para entender
suas formas de gerir.

Outcomes
•
•
•
•
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Desenho do processo de
Gestão de Projetos com
base em percepções de
melhoria e foco em
automação,

Capacitação e
implantação do novo
processo, ferramentas de
apoio, dashboards e site
Sharepoint para
repositório.

Padronização das atividades de Gestão de Projetos e maior controle por parte da TI;
Maior visibilidade do negócio sobre status e andamento dos projetos;
Aumento da taxa de projetos dentro do prazo e custo previsto;
Clareza na classificação das demandas entre projetos (mais complexos) e serviços (pequenas
evolutivas) a serem tratados fora do processo.

