Mercado de Intelligent Automation

Mercado global de empresas de alta tecnologia que orienta, define, desenvolve e
aplica um conjunto amplo de soluções e métodos para as distintas necessidades
mercadológicas de Automação Corporativa de Processos de Negócio:
✓ Robotic Process Automation
✓ Digital Process Automation
✓ Artificial Intelligence

Características Estratégicas deste Mercado

Forte Barreira de Entrada;

Aplicação Universal e Cross;

Alicerce de Iniciativas para Transformação Digital.

Quais as demandas e dores deste Mercado?
ESSÊNCIA DAS DORES

Reduzir a Taxa de Churn
Aumentar a Fidelização
Blindar o Mercado Atuante
Gerar mais Receita
Transformar com Assertividade

Reduzir Custos
Eliminar Retrabalho
Manter Operação Enxuta
Ganhar Patrocínio para Inovação

Inserir Capacidade Cognitiva ao Negócio
Garantir Aderência da Tecnologia
Suportar Escala

Mitigar Ineficiência Digital
Promover Transformação Digital Holística
Eliminar Silos de Forma Gradativa

Obter Excelência Operacional
Aumentar a Qualidade
Realocar Postos de Trabalho

Quem está apostando neste mercado?

Valuation de mercado

Potencial de Inteligent Automation

Potencial da Lecom em Intelligent Automation
DPA: Orquestração Ponta a Ponta – Diferencial Competitivo Lecom

DPA

RPA

Inteligência Artificial

Como a Lecom está entregando valor neste
mercado?

Experiência & Conhecimento

+ de 20 anos
no mercado

+ 200 clientes
em distintas
verticais

Presente em todo
Brasil

+ 30 parceiros
cobrindo o território
nacional

+ de 5 mil
Projetos
Implantados

Alguns de nossos Clientes
Varejo, Serviços e Financeiro

Automação, Sistemas,
Softwares e Tecnologia

Papéis, Embalagens e Plástico

Têxtil, Calçados e Esporte

Distribuição, Logística, Importação,
Comércio e Transporte

Automóveis, Máquinas,
Equipamentos

Educação, Entretenimento e
Cultura

Fundição e Conjuntos

Alguns de nossos Clientes
Administração Pública

Alimentos e Nutrição

Agrobusiness

Saúde

Energia, Infraestrutura e
Química

Ferramentas Elétricas e
Eletrodomésticos

Construtoras, Engenharia e
Mobiliário

Metalurgia e Cimentos

Alianças Estratégicas

De acordo com a Pesquisa Nacional em
Gerenciamento de Processos de Negócios da
ABPMP 2015, o Lecom BPM foi identificado
como Solução Nacional Líder em Automação
de Processos.

A ABPMP é uma associação internacional de
profissionais de BPM, sem fins lucrativos,
independente de fornecedores e dedicada à
promoção dos conceitos e práticas de BPM.

O que fazemos ?
Como ?

Entrega Ágil de Processos Digitais
Nos inspiramos em:

Agilidade e
Entrega contínua

Visão de ponta a ponta e
Projetos customizados

Para mudar o paradigma de
como unidades de negócio e
tecnologia desenvolvem e
entregam processos digitais
para gerar melhores resultados
para a organização

Empatia e Constante
Experimentação (CX)
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EXPEDIÇÃO

ALMOXARIFADO

ÁREA DO
CLIENTE

O Método Ágil Lecom: Contínua Experimentação
PROCESSO
DE COMPRAS

Solicitar
Produto

Verificar há
produto em
estoque

Não

Enviar solicitação
de compra

SPRINT
1
Sim
SOLICITAÇÃO

Enviar solicitação de
separação p/
expedição

Separar
Mercadoria

Entregar
mercadoria ao
solicitante

Receber
Mercadoria

SPRINT 2

Receber solicitação de
compra
COMPRAS

COMPRA

Realizar a
compra

Notificar almoxarifado
da entrada de material

Aprovar solicitação de
compra
Notificar
solicitante

Não

Sim

cotação com
fornecedores
[+]

SPRINT 3

Enviar PO para
ERP

Notifica ERP de
mercadoria impressa

INTEGRAÇÕES
ERP

✓
✓
✓
✓
✓

Solicitar
Verificar estoque
Separar estoque
Entregar item
Solicitar compra

✓
✓
✓
✓
✓

Aprovar
Realizar cotação
Comprar
Receber item
Notificar
solicitante

✓

Integrar ERP

O Método Ágil Lecom: Conhecimento Antecipado
Aprenda rápido, implemente com mais agilidade
e menor custo!

Desenvolvimento Tradicional

sprint

Desenvolvimento

conhecimento

conhecimento

Análise e Modelagem

BPM Ágil – Análise, Modelagem, Construção

tempo

tempo

sprint

sprint

sprint

Entrega Ágil de Processos Digitais: Plataforma Lecom
STUDIO

WORKSPACE

A Plataforma Lecom te
empodera na transformação
de processos analógicos em
verdadeiras experiências
digitais, promovendo
Autonomia, Produtividade e
Inteligência.

AUTONOMIA

Funcionalidades
de ECM

ANALYTICS

PRODUTIVIDADE

INTELIGÊNCIA

Simplificamos a
construção de
aplicativos de
negócio.

Cases (CSC)
Ancar (130 processos): com a
automação de 130 processos do CSC
foi possível ter uma redução
operacional no custo de aquisição de
shopping centers, executar a melhoria
contínua dos processos, padronizar os
processos de forma rápida e assertiva
e centralizar as operações, facilitando
a gestão do fluxo de atividades.

SER Educacional (+100
processos): grande ganho com a
automatização dos processos de cerca
de 200.000 alunos, onde eles podem
solicitar segunda via de boleto,
mudança de turma e outros serviços
totalmente online e sem a
intervenção humana. Isso gerou um
ganho operacional nas unidades e
satisfação dos alunos pelo tempo de
resposta das solicitações.

Aliansce (52 processos): processos integrados
com o ERP MXM, aumentaram a produtividade
do time em 100% com o investimento de 3
meses de trabalho da Lecom, Sensedia e MXM. A
abertura em lote dos processos do Comercial
permitiu pegar dados do BI e gerar processos
para um follow up entre o time cobrança do
CSC e os shoppings para realizar a negociação
da inadimplência.

Hermes Pardini (46 processos): criação de
processos para orquestração da área de CSC,
iniciando-se pela central de cadastrados e
realizando consultas e envio de dados ao ERP Totvs
Datasul. Trouxe maior produtividade e agilidade nos
processos de cadastros além garantir a integridade
dos dados no ERP;

Cases (Público)
PM Santos (107 processos): 94%
de redução do tempo na rescisão
contratual (De 48 dias para 3 dias),
92% de redução do tempo da
inscrição na dívida ativa (De 62
para 5 dias), 71% de redução do
tempo na baixa de licença

OAB SP (9 processos): processos
integrados com o portal do
advogado, que possibilita que os
mesmos continuem utilizando o
portal que estava acostumados e o
mesmo gera um processo na
plataforma para que a área
administrativa gerencie e execute
as demandas de forma digital.
Trouxe agilidade no tempo de
entrega das solicitações e gestão
das demandas de cada área.

Ministério da Economia: Principal
ferramenta de automação por trás do portal
GOV.BR, atendendo atualmente +30 órgãos
federais entre os principais ministérios no
atendimento ao cidadão, prefeituras, ongs,
etc. Economia estimada em mais de R$ 1
bilhão com as automações dos serviços
feitos até o momento.

Senac/MG: +40 unidades utilizando processos
automatizados de todas as áreas do Senac
gerando otimização de mais de 80% em tempo
nas tramitações de documentos, contratações,
atendimentos internos e alunos.

Cases (Cooperativas)
Sicoob Credicitrus (32
processos): redução do tempo de
resposta ao associado de 30 para
12 dias (60% do tempo), a
eliminação de aproximadamente
4.700 mensagens de e-mail,
ganhos em nível de produtividade
e capacidade de inovação que
resultaram na sua liderança
competitiva.
Unimed Curitiba (109
processos): autonomia e livre
acesso na criação de fluxos, ROI
do projeto foi antecipado em 3
meses, economia pós implantação
estimada em R$ 2 milhões por
ano.

Sicoob Coopercredi (24 processos): com a
automação de processos eles tiveram um
ganho de agilidade no cadastro de clientes e
solicitação de cartões, rastreabilidade dos
processos, controle das informações e
redução nas impressões em 50%.
•

Coopmil (26 processos): automatização dos
processos dos clientes que abrem as
solicitações pelo Site da Coopmil e passaram
pela Plataforma Lecom, gerando agilidade e
controle das informações.

Cases

BMW: processo de faturamento de veículo,
que é aberto via robô através da leitura de
txt que vem do SAP e integra com o sistema
financeiro para validar o crédito para
financiamento através do Banco BMW e
Asics: tem processos core da
com o sistema de Nfe para validar se foi
empresa automatizado, envolvendo
emitida a nota do veículo. A operação
diversas áreas estratégicas. O que
financeira tanto para vendas de carros
trouxe ganhos de rastreabilidade em
quanto de motos passam pela
tempo real, fácil acesso aos dados
plataforma.
históricos para uso em auditorias,
Honda: com a Plataforma Lecom
redução de 50% do tempo para a
conseguimos automatizar vários
execução dos processos, economia
processos de RH(Admissão,
com customizações do ERP que
Desligamento, Mudança de Cargo)
deixarem de ser feitas e redução de
que antes eram muito morosos e
retrabalho por falha humana (uma vez
se perdiam nos processos internos
que os dados são integrados
da Honda. Com isso, eles
diretamente no ERP, eliminando a
conseguiram padronizar e
redigitação).
centralizar todas as solicitações.
Após isso, foi expandido para a
Comgas: temos processos críticos para a
equipe de Serviços
COMGAS, o Boletim de Ocorrência onde todo
Financeiros(HSF) e agilizou muito
vazamento de gás reportado é inserido dentro
a interação da equipe de compras
da Plataforma e as ações são realizadas
com os fornecedores.
rapidamente para cumprir o SLA da agencia
reguladora(ARCESP).

Cases
ISS: redução de 84% do tempo
médio para contratação de
pessoal, agilidade com a
tramitação digital das
informações, cumprimento de
SLA das atividades, redução de
custos com impressões e maior
satisfação do funcionário,
gerando inclusive indicadores
importantes de produtividade,
que hoje servem de exemplo
para demais áreas da empresa.

Sodexo (8 processos): com o processo
de “Segurança do Alimento” eles
conseguiram otimizar e acompanhar as
Inspeções, classificação de risco e plano
de ação para 4.817 filiais.

• Localiza: o desenvolvimento da
automação de um Processo
possibilitou orquestrar as etapas e
gerenciar a abertura de novas lojas,
desde o mapeamento da obra até a
legalização delas. Houve uma redução
de 40% no total da abertura de uma
loja após a automatização do
processo, além de antecipar o
faturamento em aproximadamente 40
dias por loja.
Penalty: cliente com grande
autonomia, mapeou e
automatizou mais de 70
processos.

Record (15 processos): com a
automação dos processos
passaram a ter mais controle das
solicitações, que trouxe um
ganho financeiro considerável.

Se é para o futuro, é para agora!
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