


Alguns de 

nossos clientes

A JExperts está presente em 

grandes marcas de renome 

nacional e internacional, 

apoiando e aprimorando a

Gestão e a Governança 

Corporativa através da 

Plataforma Channel.



Processos

integrados

Processos de gestão 

integrados em uma única 

plataforma – Da gestão a 

execução sem perder o 

controle.

PDCA

Gestão por 
Objetivos

Portfolios e 
Projetos

Demandas e 
Workflow

Metas e 
Indicadores

Riscos 
Corporativos e 
Operacionais

• Planos de ações

• Análise de Problemas 

• Kanban

• Mapas 

Estratégicos

• Acompanhamento 

dos resultados

• Desdobramento 

da Estratégia

• Gestão de projetos 

tradicional/agil

• Priorização e 

Seleção dos 

investimentos

• Gerenciar níveis de serviço

• Integrar Comunicação 

entre Equipes

• Gestão por processos

• Acompanhamento 

da performance  (Negócio, 

Processos e Projetos)

• Planejamento colaborativo 

• Automação e Integração com 

Sistemas da Companhia 

• Associação de KRI’s

• Mapa de riscos

• Planos de mitigação



Clientes case:

como utilizam?

Ajudamos nossos parceiros a 

aprimorar a gestão de forma 

eficiente, tornando a tomada 

de decisão mais assertiva, 

minimizando a exposição a 

riscos e perdas.

• Orçamento CAPEX

• Portfólio / Projetos

• Gestão inovações

• Gestão de demandas

• Indicadores de impacto 

do portfolio de projetos

• Indicadores performance do 

Portfolio de Projetos

• Gestão de Demandas

• Projetos/Programas

• IT BSC

• Projetos / Programas

• Gestão estratégica

• Planejamento Orçamentário

• Gestão da inovação

• Projetos – PMO/P&D

• Gestão de demandas

• Gestão de projetos

• Portfolio de Riscos Corporativos

• BSC / Gestão da Estratégia

• PDCA/Planos de ações

• Indicadores performance

• BSC / Gestão da Estratégia

• Gestão do Portfólio de TI

• Mapa de alocação e 

Priorização

• PMO Corporativo

• PMO de Engenharia

• PDCA/Planos de ação

• Gestão de demandas



Gerenciamento

Estratégico



Estratégia

Atrelar toda cadeia de execução aos objetivos 

estratégico da empresa é sempre um grande 

desafio para as organizações.  Executar a 

estratégia é muito sobre fazer escolhas e 

priorizar as pautas estratégicas no dia a dia. 

Em outras palavras, dedicar prioritariamente, 

tempo e dinheiro para a agenda estratégica, 

através do esforço coordenado entre equipes, 

em seus projetos e rotinas quotidianas.

Principais desafios



Possui métodos adequados 

para a revisão do 

planejamento estratégico?

O nível de alcance das metas 

e objetivos estratégicos ocorrem 

da maneira adequada?

Quando algo não ocorre bem, 

você possui controle das ações 

necessárias para reverter 

o cenário adverso?

Seus processos/sistemas 

permitem monitorar 

os objetivos operacionais 

que contribuem com a estratégia?

É possível medir de maneira 

estruturada o avanço do desempenho 

necessário para o atingimento 

dos objetivos estratégicos 

(ações, projetos, indicadores)?

Principais dores

Estratégia



Redução dos níveis de 

incerteza para o alcance dos 

objetivos

Foco de tempo em 

itens importantes e 

diretamente relacionados 

à estratégia de organização

Unificação da execução das iniciativas / 

projetos ao controle da gestão 

na mesma plataforma

Integração das principais iniciativas 

e indicadores em uma única plataforma

Acompanhamento detalhado 

do desempenho e os retornos obtidos 

para cada frente de trabalho

Principais benefícios

Estratégia



Estratégia   - Mapa estratégico e Mapa hierárquico 



Estratégia   - Relatórios consistentes e Medição de desempenho



Portfólio 

& Projetos



Portfólios & Projetos

A realização de projetos é o meio pelo qual os 

investimentos da empresa se materializam em 

ações no dia a dia das áreas.

Projetos vinculam recursos orçamentários e 

comprometem colaboradores com a agenda 

estratégica e devem ser acompanhados com 

processos estruturados, governança e com 

eficiência.

Acompanhar e medir o desempenho do 

portfólio com critérios de priorização dos 

investimentos bem definidos é uma atividade 

de suma importância para evitar perdas 

financeiras e desperdícios.

Principais desafios



Os métodos para a priorização 

dos investimentos são os 

mais adequados para evitar 

o desperdício financeiro e 

melhor retorno do valor investido?

Possui métodos adequados 

para o acompanhamento 

do capex priorizado?

A alocação dos recursos 

para atendimento dos projetos 

é realizada de maneira estruturada 

de modo a não comprometer 

os entregáveis?

A geração de Dashboards 

para aqueles projetos relevantes 

é realizada de maneira simples 

e de fácil acesso a todos os envolvidos?

Entende que seus métodos 

são os mais adequados 

para tratar mudanças e eventuais atrasos 

que ocorram nos projetos relevantes?

Principais dores

Portfólios & Projetos



Maior precisão na 

tomada de decisão

Redução do ciclo de vida 

dos projetos

Redução do uso de recursos 

em projetos de menor relevância 

Priorizar os investimentos 

com critérios claros e objetivos

Gestão de mudanças, alinhamento 

com business case e visibilidade 

para os stakeholders

Tenha a dimensão de quais áreas 

contribuem com as entregas 

prevista do portfólio

Principais benefícios

Portfólios & Projetos



Portfólios & Projetos   - Cronograma e relatórios de avanços e Gráficos de priorização dos investimentos



Portfólios & Projetos   - Gestão financeira do portfólio e Gestões ágeis, sprints e kanban



Demandas 

/ Workflows



Operações / Workflows

O dia a dia de uma empresa é um constante 

equilibrar de pratos: Em cada área, atividades e 

processos finalísticos convivem com demandas 

das diversas áreas da empresa e a informalidade 

desde processo pode representar um ponto 

cego na gestão da rotina diária.

O bom gerenciamento das demandas faz com 

que seja possível medir eventuais gargalos, 

confrontar capacidade de entrega e novas 

demandas, e identificar novos projetos para a 

companhia.

Principais desafios



As solicitações feitas para 

seu depto são tratadas de 

forma a reportar adequadamente 

as demais áreas de negócios 

sobre os avanços e resoluções?

Possui métodos eficientes 

para medir o SLA das demandas 

recebidas pelo seu departamento?

Seus processos são adequados 

para medir o ciclo de vida 

de uma nova demanda, produto 

ou novas iniciativas?

A entrada de demandas 

geralmente é feita por e-mails, 

telefones e mantem o contexto 

na informalidade?

É possível medir/auditar os processos 

de entrada de demandas 

aos quais seus recursos estão atuando?

Principais dores

Operações / Workflows



Maior rastreabilidade dos 

esforços realizados nas 

tarefas diárias

Redução do retrabalho 

promovendo uma padronização 

no fluxo das atividades

Acompanhe os SLA’s e ganhe 

visibilidade de toda a cadeia de 

solicitações, priorizando fatos 

relevantes para a organização

Gerencie toda cadeia de demandas 

recebidas pelo seu departamento.

Elevar a produtividade da equipe 

com a automação dos processos

Principais benefícios

Operações / Workflows



Operações / Workflows   - Fluxogramas 100% editáveis e Valide e gerencie o SLA 



Operações / Workflows   - Acompanhe cada passo da demanda e Personalize a entrada da demanda 



Riscos

/ Compliance



Riscos corporativos e Compliance

O gerenciamento de riscos é um instrumento de 

tomada de decisão que visa melhorar o 

desempenho da organização pela identificação 

de oportunidades de ganhos e redução de 

probabilidade e/ou impacto de perdas.

A Gestão de Riscos Corporativos preserva e 

aumenta o valor da organização, promove 

maior transparência, melhora os padrões de 

governança, aprimora as ferramentas de 

controles internos e melhora a comunicação 

entre as áreas da organização.

Principais desafios



Possui uma matriz de riscos 

estruturada com fatores de riscos 

estabelecidos e divulgados?

Seus processos fazem com 

que seja possível acompanhar 

e mitigar os riscos relevantes ?

Entende que seus controles

são adequados, minimizando o 

risco de perdas financeiras e de 

certificações importantes 

para a organização?   

Tem dificuldades em assegurar 

a expectativas dos stakeholders 

sobre os objetivos a serem 

cumpridos e seus prazos?

Possuem um mapa de riscos 

automatizado, contendo planos 

de ações (contingência) para mitigar 

a ocorrência de um incidente de risco? 

Principais dores

Riscos corporativos e Compliance



Diminua a exposição aos 

riscos e tenha o controle 

de maneira assertiva dos 

principais eventos

Evite problemas com perdas 

de certificações importantes 

e perdas financeiras 

Automatize toda a cadeia propondo 

participações colaborativas 

das demais áreas da empresa

Crie indicadores e tenha 

os mesmos como gatilhos 

minimizando a exposição ao risco

Priorize junto aos demais 

stakeholders a gestão 

e controle dos riscos

Principais benefícios

Riscos corporativos e Compliance



Riscos corporativos e Compliance   - Mapa de riscos detalhado e Gestão da perna financeira do evento



Metas

/ Indicadores



Metas e Indicadores

Só se pode gerenciar aquilo que 

é possível medir. Com a complexidade cada vez 

maior das organizações, os gestores não podem 

abrir mão de um conjunto confiável de indicadores 

e instrumentos que lhe permitam identificar 

facilmente a performance do negócio, através de 

seus resultados.

Planejar e desdobrar metas da organização nas 

diversas áreas e equipes é uma forma segura e 

eficaz de alinhar a organização à estratégia e 

atingir os resultados pretendidos.

Principais desafios



Possui indicadores que 

sejam capazes de medir 

o desempenho e a execução 

do departamento?

Existe um planejamento 

de metas integrado a

objetivos e iniciativas?

Possui ferramentas adequadas 

para medir o desempenho 

dos seus processos 

ou departamento?

A execução das ações para 

atingimento de metas 

é de fácil medição e acompanhamento,

mantendo o sigilo do conteúdo tratado?

Possui indicadores que podem 

ser medidos de maneira 

automatizada e integrada? 

Principais dores

Metas e Indicadores



Tenha maior controle 

sobre a execução das 

ações para o atingimento 

das metas

Tenha seus objetivos e 

indicadores atrelados ao 

seu planejamento estratégico

Mantenha a consistência entre 

equipe com aferições de resultados 

sistêmicos e automatizados

Acompanhe o histórico do 

desempenho financeiro, 

comparando períodos

Priorize junto aos demais 

stakeholders a gestão e controle 

detalhado das metas/indicadores/perfomance

Principais benefícios

Metas e Indicadores



Metas e Indicadores   - Reports nativos das trilhas dos indicadores e Comparativos financeiros



PDCA



PDCA

A origem da palavra método é a soma das palavras 

gregas meta e hodós. Meta significa resultado a ser 

atingido e hodós caminho, logo método é o caminho 

para o resultado.

A busca pela verdade contida nas informações 

organizacionais é o que fornece a orientação necessária 

para a boa tomada de decisão. Tomar decisões baseado 

em opiniões é algo caro e muitas vezes desastroso.

Bons planos de ações, atrelados as metas necessários 

para o atingimento dos objetivos é parte integrante do 

ciclo de melhoria continua.

Principais desafios



Possui métodos adequados 

o acompanhamento dos 

planos de ações da sua equipe, 

contendo prazos, documentos, 

responsáveis...?

Possui planos de ações

sistêmicos/inteligentes atrelados as 

metas corporativas?

Possui ferramentas sistêmicas 

adequadas para gerir 

seu processo de melhoria continua?

Possui rastreabilidade dos desvios 

das iniciativas de modo 

a criar ações imediatas para correção?

Principais dores

PDCA

A organização possui um processo

recorrente de avaliação de desempenho

através de indicadores, gerando análises

de problemas e suas causas, e elaborando

planos de ações endereçando as causas?



Gestão via Kanban’s de 

maneira intuitiva e ágil

Atrelar e corrigir desvios 

em qualquer outro contexto 

de gestão na mesma plataforma 

(BSC, Portfólio, Projetos...)

Implementação do ciclo PDCA 

como ferramenta de analise 

e solução de problemas

Mantenha histórico das análises 

e diagnósticos utilizando 

métodos como Ishikawa ou 5 porquês

Gerencie de forma integrada 

planos de ação de sua organização, 

acompanhando a performance, 

o cumprimento de prazos e gastos

Principais benefícios

PDCA



PDCA   - Gerencie planos de ações distintos e Kanban’s intuitivos



Benefícios

gerais



Plataforma de gestão integrada da 

estratégia à execução

Uma única solução conectando 

Governança e Gestão, com 

base nas melhores práticas

do mercado

Conecte a visão gerencial aos

seus sistemas transacionais para

evitar duplicidade de informações

e esforços.

Principais benefícios

BSC PMBOK AGILE COSO COBIT

ERP BI LEGADO ITSM



Cases



Martins ou Grupo Martins atacadista é uma 

empresa Brasileira fundada em 1953 com sede na 

cidade de Uberlândia – MG e atuação em quase 

todos os estados brasileiros.

Tem associado ao grupo Martins também a 

Universidade Varejo, trata-se de uma iniciativa 

da empresa, que consiste no treinamento 

proporcionado aos varejistas/clientes, buscando 

o aprimoramento destes na conquista de 

mercado. Sediada em Uberlândia, também há 

uma unidade-móvel, composta de um caminhão 

itinerante.

Quantidade de funcionários: 5.000

Faturamento 2018: R$ 5bi

www.martins.com.br

http://www.martins.com.br/


DESAFIO: Integrar a entrada de demandas/iniciativas aos projetos do pipeline 

corporativo – PMO

Equipe de TI e PMO Corporativo ao procurar parceiros que atendessem aos requisitos iniciais , os gestores da Martins 

escolheram o Channel para inicialmente integrar as demandas às necessidades de projetos da empresa, ponto 

diferencial de escolha. Além de ter ambas as opções na mesma plataforma (demandas e projetos) a modalidade flexível 

de licenciamento foi o diferencial para a decisão, dado que demais áreas da empresa deveriam acessar o sistema.

SOFTWARE trouxe benefícios adicionais para a gestão e reduções de custo com 

licenciamento de outros sistemas

A procura inicial pela empresa foi atendida, porém fatores adicionais disponibilizados pelo sistema estão em pleno 

funcionamento e trazendo grandes benefícios para a Martins, dentre eles o gerenciamento de planos de ações e o 

modelo Ágil, além da utilização pelo time de tecnologia para a entrada de novas demandas. Essa ampla utilização da 

plataforma fez com que outros softwares fossem desativados, trazendo uma economia importante para a empresa, 

além da gestão integrada na mesma plataforma.

“ A plataforma Channel é 100% recomendável para qualquer corporação, pois além de ter um excelente custo/beneficio é 

uma plataforma integrada de gestão”



O Grupo Sancor Seguros é hoje a maior 

seguradora argentina, sendo uma instituição de 

origem cooperativa financeira com sede 

em Sunchales, provincia de Santa Fe, Argentina. 

Foi fundada em 1945, vinculada inicialmente ao 

renomado Grupo de Alimentos Lácteos SanCor de 

expressividade mundial.

Em 2013 inicio suas operações no Brasil, na 

cidade de Maringá PR, atualmente a operação 

no nosso país representa 50% do faturamento 

global da empresa.

Quantidade de funcionários: 2.850 diretos

Faturamento 2018: R$ 285MM

www.sancorseguros.com.br

http://www.sancorseguros.com.br/


DESAFIO: Maior agilidade na gestão de estratégia e maximizar resultados

Equipe de planejamento ao procurar uma plataforma, estava em busca de algo inicialmente para gerir a execução da 

estratégia e minimizar a utilização de diversas planilhas, desta forma diminuindo o retrabalho e gerando resultados de 

maneira mais pratica, com participação colaborativa dos funcionários, atrelando indicadores consistentes para a 

aferição dos objetivos.

CHANNEL trouxe a sistematização dos indicadores, de forma a ser medido com maior 

assertividade, apoiando na redução do prejuízo de 50% para 14% entre os anos 2016 e 2018

Contendo objetivos estratégicos claros, com indicadores bem definidos. A execução da estratégia se tornou algo mais 

consistente entre os principais stakeholders envolvidos e a medição dos resultados se tornou algo mais tangivel, 

criando planos de ações para aqueles frentes mais relevantes e atuando de imediato nas questões de alta relevância 

“A utilização do Channel tornou a tomada de decisão mais assertiva, sistema é de fácil entendimento e nos possibilitou 

melhorar nossos resultados e ter mais agilidade no dia a dia”



Rodovia SC-401, 600 Ed. Alfama - Sala 511 

CEP 88030-911 Florianópolis - SC 

+55 (48) 3025-7547 

contato@jexperts.com.br

www.jexperts.com.br
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