
 
Gestão de Projetos e 

Processos 
 



A Plataforma Innovative é uma forma inovadora e ágil para uso de aplicações sob medida, 

disponibilizando um conjunto de aplicações corporativas padronizadas, 100% web e, 

nativamente integradas e possibilita também que novas aplicações sejam rapidamente 

criadas para atender às necessidades específicas da organização, permitindo a redução de 

custos com licenciamento, manutenção e integração de diversos sistemas, pois é 

comprovado que ela pode ser usada em substituição a diversos sistemas corporativos.  



Visão Geral da Solução 



Visão Geral da Solução 

Para customizar 

uma aplicação... 



Gestão de Projetos 



Posicionamento do processo na organização 

Cliente 

Análise 
estratégica 

SGC SGP 

Necessidades/expectativas 

Diretrizes e prioridades 

Atendimento 

(entregas) 

Avaliação 
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Suporte à produção 

SGC - Sistema de Gestão da Corporação  

SGP – Sistema de Gestão da Produção 

EMPRESA 

Automação dos processos do SGP  



Cadastro de Perspectivas Estratégicas 

Integração com 

Planejamento Estratégico 
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PSAP - Processo de Seleção e Alinhamento de Projetos 



Análise de Propostas 

Análises Comparativas de Portfólio de Propostas e Projetos 



Automação dos processos do SGP  

Exemplo de Caso Real  



Automação dos processos do SGP  

Exemplo de Caso Real  



Cadastrar produto 

Informações Gerais de cadastro do produto, proposta, contratos e consórcios 



Elaborar as 
Entradas do 

Produto 

Planejamento 



Elaborar Entradas do Produto 

Cadastro das entradas do produto: Requisitos, Documentos Contratuais e Regulamentares 



Elaborar o 
Projeto do 

Produto (PP) 

Planejamento 



Elaborar Projeto do Produto 

Visualização da EAP integrada com Cronograma e detalhamento de componentes 

medidos pelo cliente com implicações em eventos financeiros 



Elaborar Projeto do Produto 

Tela de cadastro do projeto do produto 

Dicionário da EAP, critérios de aceitação, obrigações pós-entrega, análise crítica 



Elaborar Plano de Produção do Produto 

Atualização do cronograma com integração com MS-Project. Associação de 

recursos do cronograma com seus custos e calendários integrado ao sistema de 

gestão da corporação. Gestão de Capacidade e Ociosidade da equipe. 



Associação de recursos do cronograma com seus custos e calendários integrado 

ao sistema de gestão da corporação. Gestão de Capacidade com verificação de 

disponibilidade por Recurso e por Função. Mapeamento de perfil de cargo com as 

habilidades e competências dos recursos humanos 

Controlar a Alocação de Recursos 



Controlar a Alocação de Recursos 

Controle de Apontamento de Horas e Encerramento de Atividades e Tarefas em 

Projetos ou Processos de Rotina pelos próprios recursos com controle via 

workflow de aprovação pelo gerente responsável. 



Plano de Controle de Qualidade do Produto 

Plano de controle de qualidade com elaboração de plano de inspeção e registro de 

medidas preventivas 



Workflow para Mapeamento de Processos da Organização 

Modelagem de Processos – Controle de Workflow (Humano, Máquina), 

Integração com sistemas 



Workflow para Mapeamento de Processos da Organização 

Modelagem de Processos – Controle de Workflow (Humano, Máquina), 

Integração com sistemas 



Exemplo de Processo de emissão de ART 



Execução e Controle 

Realizar análise 
Criticas 

de Execução do PQP 



Realizar Análises Críticas da Execução 

Análises críticas da execução do Plano de Qualidade do Produto com registro de 

alterações em entradas, projeto, controle de realização de etapas, desempenho 

financeiro integrado com ERP 



Gestão Eletrônica de Documentos 



Painel Kanban de Acompanhamento 



Painel Custos de Projetos 



Painel Solicitações, Riscos e Questões 



Avaliação de Desempenho de Modelos 

Análise de Desempenho de Prazo de acordo com ferramentas de qualidade adotadas 

nos projetos 



Realizar a liberação de componente 

Controle de liberação de componentes com validação de requisitos, resultados e 

controle de quem e quando o componente foi liberado 



Registrar Medidas Preventivas, 
Corretivas e de Melhoria 

Execução e Controle 



Registrar Medidas Preventivas e Corretivas 



Painel de Medidas e Solicitações 



Encerramento 

Documentar as lições 
aprendidas 



Documentar as Lições Aprendidas 

Cadastro de lições aprendidas 



Encerramento 

Encerrar o 
Produto 



Outros Casos de Sucesso 

Gestão de Serviços desde o HelpDesk de Atendimento ao Cliente a Implementação da Solução 

Gestão de Qualidade com realização de auditorias internas baseadas na norma ISO 9001 



/ 

Outros Casos de Sucesso 

Gestão de Contratos e Serviços com controle de qualidade de serviço e cálculo de faturamento 

baseado em desempenho de entregas quanto a eficiência de prazo e índice de defeitos. 





Obrigado! 
 

Flávio Luiz 
flsilva.eng@gmail.com 

(81) 98828-7333 
 

www.innovativesw.com.br 

 


