Marvi aprimora seus processos com ferramenta de BPM
AtosBPM proporciona maior controle de tempo e atividades na Marvi

SOLUÇÃO: AtosBPM
CLIENTE: Marvi

A Empresa
Tradição, qualidade, tecnologia são marcas registradas da Marvi, que desde sua fundação há 61 anos, vem
desenvolvendo produtos do mais alto padrão. Para isto, dispõe do que há de mais moderno em tecnologia
de processos.
Em 1953 a Marvi realizou o sonho do imigrante italiano, Martini Renzo Giovanni. Vindo de um país com
grande tradição no ramo de sorvetes, Giovanni vislumbrou no Brasil um futuro promissor para esse
mercado. Esse jovem começou a produção de casquinhas em uma máquina manual, nessa época ele próprio
vendia, fabricava e realizava as entregas.
O mix de produtos da Marvi é completo para sorveteria, sendo líder no mercado em diversos produtos do
segmento.
A Marvi é hoje a maior indústria de produtos para sorvete da America Latina e figura entre uma das maiores
do mundo, com o orgulho de ser uma empresa 100% brasileira.
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Marvi

Cenário Pré-Implantação
O sistema de comunicação e gerenciamento de informações da Marvi era armazenado em históricos de emails, ocorrendo maior lentidão e perda de dados no decorrer do andamento de cada ação. Além disso, a
normatização dos processos não era tão eficaz, dificultando o controle das atividades e a gestão de
projetos que estavam ocorrendo ou estavam sendo iniciados dentro da empresa.

Implantação
A Lecom identificou a oportunidade de parceria com a Marvi e através disso buscou aprimorar os processos
internos da empresa, gerando maior interação entre os departamentos e equipes, além de contribuir com o
controle de tempo e cobrança de atividades não realizadas.
Essa parceria aconteceu de forma diferenciada, qualificando e desenvolvendo um sistema altamente capaz
de suprir as necessidades da empresa, oferecendo soluções como:
Automação de Processos;
Integração com Banco de Dados;
Acompanhamento de Informações;
Otimização de Tempo;
Controle de Atividades;
Entre outros.
A implantação do AtosBPM 5.0 ocorreu de forma rápida e segura. Durante a integração, alguns processos
já demonstraram o potencial que teriam, promovendo benefícios para suas equipes. A versão implantada,
a 5.0, possui os principais diferenciais: Usabilidade – proporcionando uma experiência agradável; Studio
– modelagem ágil e completa; APIs – personalização de modelos; Social – facilidade em integrar usuários
ao processo e Login Único – centralizando autenticações. Para a Marvi, a principal mudança foi a
Usabilidade. Como comenta Marcos Andrade, Gerente de TI da Marvi: “A usabilidade ficou muito
interessante. Para nós, esse foi o grande salto em relação à versão anterior”.
E continua: “A parceria com a Lecom foi muito boa, a Marvi é atendida pela Lecom através das soluções:
Site Institucional e AtosBPM, ambas ferramentas de centralização de informações. As soluções Lecom
qualificam o gerenciamento das atividades e proporcionam um controle melhor.”

Ganhos e Resultados Obtidos
O trabalho na Marvi foi impactado de forma positiva após a implantação do AtosBPM. Os principais
benefícios foram: agilidade no dia a dia organizacional e a definição e distribuição eficiente de atividades.
O tempo de trabalho foi reduzido, isso pode ser identificado pela diminuição nas horas de trabalho e
direcionamento de trabalhos que começaram a ser tratados de forma rápida e segura.
Os benefícios que a empresa adquiriu com a implantação e uso da solução podem ser qualificados como:
Agilidade na tomada de decisões;
Precisão nas atividades desenvolvidas;

Redução de custos;
Tranquilidade e segurança em uma plataforma totalmente segura;
Rastreabilidade dos processos;
Eliminação de erro;
Integração de etapas com outros departamentos.
Atualmente os fluxos mais utilizados dentro da empresa são: TI, Marketing e Comercial. Além desses, a
empresa ainda utiliza fluxos como: Manutenção Predial, Cadastro de Clientes, Processo de Desconto e
Revisão de Artes e Embalagens, vale destacar que novos fluxos estão em processo de desenvolvimento.
A expectativa da Marvi é que nos próximos 5 anos o uso da solução seja ainda mais disseminado dentro da
empresa, além de, instalar terminais dentro da fábrica ampliando o uso para os setores de produção. O
planejamento é acabar com os processos via e-mail e utilizar somente o AtosBPM como plataforma de
troca de informações, controle administrativo e gestão de serviços.
Segundo Marcos Andrade, Gerente de TI da Marvi: “O AtosBPM é uma ferramenta que agrega muito

valor quando bem divulgado e disseminado na empresa.”

Sobre a Solução
O AtosBPM é uma ferramenta de automação e produtividade por processos. A solução possui as
funcionalidades de BPM, Gestão Eletrônica de Documentos (GED) e Gestão de Indicadores de
Produtividade (KPI). Ela possibilita o acompanhamento de todas as etapas dos processos, detecta tarefas
improdutivas e identifica os locais problemáticos (os chamados “gargalos”), o que resulta em tomadas de
decisão mais rápidas e racionais. Assim, o que o AtosBPM traz é a padronização dos processos e a
diminuição da burocracia que torna o fluxo de atividades demorado, eliminando o uso da mídia papel
durante as aprovações de cada etapa, automatizando o tráfego de responsabilidades e de informações
para que todo processo ocorra exatamente como deve ser. Para conhecer mais acesse AtosBPM.
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