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o de Proce
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Gerenciamento
ntação de E
Escritório de
e Processos
Implan
 Com o
objetivo de to
ornar a equipe autônoma no
gerencciamento de processos na organizaçã
ão.
 Treina
amentos em m
métodos e fe
erramentas de análise,
modela
agem, implan
ntação, monitoramento e auditoria de
e
processsos.
Geren
nciamento de Estrutura de Processos
 Implan
nta ou capacita para gere
enciamento d
de grandes lo
otes
de pro
ocessos, inclu
usive com im
mplantação de
e ferramenta
as de
gestão
o, incluindo o monitorame
ento da estrutura.
se, modelagem de proce
essos, impla
antação, me
elhoria e
Anális
otimizzação de pro
ocedimentos
s e processo
os.
 Projeto
os integradoss ou pontuaiss de modelag
gem para finss de
conforrmidade, melhoria, integra
ação de siste
emas, etc.
Implan
ntação de automação de
d processos
s
 Forneccimento de ssistemas e prrojeto de implantação de
automação via worrkflow.
agem dos prrocessos a se
erem automa
atizados.
 Modela

A primeira rregra de quaalquer
ttecnologia é que a autoomação
aaplicada parra uma operração
eeficiente irá crescer a ef
eficiência.
A segunda rregra é que
aautomação aplicada
a
a pprocessos
iineficientes. Irá crescerr a
iineficiência..

Gerenciam
mento de d
documenttos, processos e conteúdo
empresarial (ECM), local e na
a nuvem (C
Cloud Com
mputing)
Projeto de soluções
s
inttegradas de captação e gerenciame
ento de
documentos
s e conteúdo empresarial
 P
grar toda a base de inform
mações não
Permite integ
e
estruturadas da organiza
ação, com pro
opósitos de a
acesso
rrápido, seguro e confiáve
el, independe
ente da fonte
e geradora
d
de informaçã
ão.
Gerenciame
ento eletrônico de documentos (GE
ED)
 A
Ambientes de gerenciamento para ca
aptar e geren
nciar
d
documentos:: digitalizados, emails, sisstemas de arrquivos em
d
diretórios, relatórios, engenharia, faxe
es, etc.
Gerenciame
ento eletrônico de documentos técn
nicos (EDMS
S)
 E
eriência em g
gerenciamen
ntos de documentos de
Extensa expe
e
engenharia d
desde ativida
ades de proje
eto à manute
enção da
p
planta.
A
Análise doc
cumental para alinhar as
s informaçõ
ões aos proc
cessos da
organização
o
Permite transsformar as in
 P
nformações d
disponíveis e
em
d
diferencial co
ompetitivo na
a organização.
Gerenciame
ento de arqu
uivos físicos
s
 O
Organização
o de arquivoss administrativos, especia
alizados,
ttécnicos, juríídicos, etc.
 O
Organização
o de acervos..
 T
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Determinar de mo
odo pragmáticco junto ao ccliente seu
o com foco nas
n atividade
es Core em
modelo de negócio
gia.
função da estratég
pais disfunçõ
ões ocorridass para entrega
Determinar princip
dos produtos chavve.
a
Identifficar características atuaiis da equipe para entrega
estes produtos.
des chave e a
agregadoras de valor á
Identifficar atividad
organ
nização.
Analissar valor agre
egado, de mo
odo a otimiza
ar o processo
o
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Capacitaçã
ão Integral pa
ara Implantaçção e Desenvvolvimento
de Planejam
mento Estrattégico Integra
ado ao PDI.
Criação de Modelo Instiitucional.
Análise de Ambiente Intterno e Exterrno.
Realização
o de pesquisa
a de clima.
Escolha de
e cenários pa
ara o Planejam
mento.
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o da Missão, Visão e Valo
ores.
Criação do Mapa Estrattégico.
Escolha do
os objetivos e metas estra
atégicas.
Seleção de
e Projetos Esstratégicos.
Governança para impla
antação dos P
Projetos Estrratégicos.
Oficinas de
eres de
e divulgação do PE e definição de Líde
Projeto.
Capacitaçã
ão para Gerenciamento de Projetos e Processos
Estratégico
os.

enciamentto de Proje
etos
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Implantação de Esscritório de P
Projetos.
nciamento de
e Projetos – terceirização
t
o, usando com
mo
Geren
referê
ência PMI e Agile,
A
com prrofissionais P
PMP.
Geren
nciamento de
e Portfólios d
de Projetos.
Capaccitações e tre
einamentos.

Terceirização de Centros d
de Docume
entação (C
CEDOC)
es e desenvo
olvimento de
e ambientes
s
Locação de software
 Terceiriza
ação e/ou pag
gamento men
nsal para EC
CM, GED, En
ngenharia,
Workflow, gerenciame
ento de arquivvo físico, etc.
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talização
alizações
 Docum
mentos office
e, notas fisca
ais, documen
ntos de
engen
nharia.
 Docum
mentos para fins científicos e jurídicoss, que permitte
localizzar um docum
mento por qu
uaisquer pala
avras que o
docum
mento possua
a.
ureaus de dig
gitalização
agem de bu
 Implantação e treinamento da equipe da co
ontratante pa
ara
agem de um bureau de digitalização interno na
monta
organ
nização.

sos e trein
namentos
ejamento Es
stratégico vo
oltado às IES
S
ernança de a
atividades e processos na organiza
ação
etos
mento de Pro
ojetos.
Gerenciam
Implantaçção e estabilizzação de Escritório de Prrocessos.
Gerenciam
mento de porrtfólio de projjetos.
essos e BPM
M
Gerenciam
mento Estratégico de Pro
ocessos.
Formação
o de Gestores de Processsos.
Gerenciam
mento de Pro
ocesso de Ne
egócios (BPM
M).
Modelage
em de Processsos.
Criação de Editais e especificação
e
o para aplicaçções de
w.
ECM, GED e Workflow
ment): com fo
oco em
ECM (Entterprise Conttent Managem
GED e Wo
Workflow.
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Livros Publicado
os, seminá
ários, pale
estras
A alta capacitação técnica da equ
uipe da Ícone
e se faz sentir não só em
plantações, m
mas em mate
erial de forma
ação gerado pela
suas imp
empresa.
 Livros: M
Mais de 20 livvros publicad
dos na área d
de
processo
os (BPM), EC
CM, projetos, ferramentass
tecnológiicas e docum
mentos assisttidos por com
mputador
(CAD e G
GED).
 Artigos c
científicos: Dezenas
D
de artigos científicos
publicado
os pela equip
pe nas suas a
atividades affim.
 Seminárrios: Realizaçção de dezen
nas de semin
nários de
divulgaçã
ão de tecnolo
ogias.
 Palestrass: Dezenas dde palestras em semináriios, eventos
e congressos correlattos.

Por q
que a equipe da Íco
one?







Mais de 2
25 anos (desd
de 1991) imp
plantado solu
uções e serviços de
governançça, processo
os, ECM, GED, digitalizaçção, CAD e p
processos em
m
empresass de diversoss ramos como
o:
o Utilidades: tele
efonia, sanea
amento, eletrricidade.
ndústrias: pettroquímicas, alimentícias, químicas, ssuprimentos,
o In
siderúrgicos, m
mineração, e
etc.
anco, seguro, corretora.
o Financeiro: ba
o G
Governo: fede
eral, estadual, municipal.
o Empresas de consultoria.
o Saúde.
egislativo e ju
udiciário.
o Le
Parcerias de excelênccia com Copp
pe-UFRJ, Ufe
es e Ifes para
a
desenvolvvimento de pesquisas e trrabalhos corrrelatos.
Clientes e
em diversos e
estados brassileiros.
Parcerias técnicas e ccomerciais de
e alto nível pa
ara entrega d
de soluções
completass.
Metodolog
gias claras e participativa
as de Gerencciamento de Projetos
P
e
Processoss.
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