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LINHAS DE NEGÓCIO



Pessoas

• Recrutamento
• Seleção
• Formação
• Plano de carreira 
• Progressão via avaliação de 
desempenho periódica

Processos e Controlo 
Operacional

• Alocação de Project Manager
• Mapeamento de operação
• Controlo & Follow up DIÁRIO
• Planos de Melhoria
• Avaliação periódica de nível de 
Serviço

• Utilização de parceiros 
estratégicos

Sistema de Gestão Real Time

• Construção de MIS Integrado
• Desenho de modelo de gestão de 
informação

• Relatórios personalizados diários
• Acompanhamento e garantia de 
cumprimento de Service level
Agreement

MILESTONES



METODOLOGIA DE SERVIÇO
ADVANCED OUTSOURCING



METODOLOGIA DE 
SERVIÇO

ü Garantia de local de trabalho seguro, sudável e confortável a todo

o momento, alinhado com o plano de prevencão de riscos legais.

ü Garantia de uma resposta de qualidade

ü Implementação de um plano de otimização, estabelecendo niveis

de serviço adptados ao negócio do parceiro seguindo

metodología Lean.

ü Utilização e garantía de dados atualizados via MIS que facilitem

tomadas de decisões preventivas e corretivas.

ü Garantia de parceria com benchmark de gestão ao qual se

antecipe a mudanças na atividade do parceiro (altas e baixas de

serviço, mudanças na atividade, mudanças de sla´s e novos

projetos …)

ü Politica de responsabilidade civil >1million €, com adptação a

necesidades do serviço.

ü Plano de melhoria continua que nos permita eficiencia e

competitividade ano após ano.

ü Garantia de sustentabilidade do projeto a longo prazo.



PROPOSTA DE VALOR

Identificação de 
Necessidade

Diagnostico de estado atual da 
operação através de mapeamento de 

fluxo de valor 

Desenho de solução
Criação de visão de estado futuro e 

oportunidades de melhoria

Análise
Análise de métricas de serviço, 

volumes, produtividade e qualidade

Consolidação
De acordo com análise completa do 

fluxo de valor apresentamos uma
proposta competitiva e de valor 

agregado

Apresentação de 
Business Plan

Apresentação e discussão da proposta
de valor e proposta financeira

Desenho de 
solução Ramp Up Estabilização Melhoria Continua



PROPOSTA DE VALOR

Recrutamento e seleção
Recrutamento dos melhores

colaboradores para o posto de trabalho

Formação In House
Formação em sala de boas práticas de 

serviço e valores GIGroup

On job training
Inicio de formação on job 

acompanhado pelo parceiro para 
establecimentos de padrões e 
processos operacionais core

Dimensionamento de 
equipa

De acordo com o forecast iniciamos o 
primeiro periodo de dimensionamento

de equipas para kick off

Design e construção de 
rotinas

Criação de rotinas de comunicação
operacionais & steerings

Desenho de 
solução Ramp Up Estabilização Melhoria Continua



PROPOSTA DE VALOR

Consolidação de rotinas
Cumprimento integral de rotinas
operacionais e planos de ação

Matriz de Habilidades
Expansão de matriz de polivalencia a 

equipas base

SLA´S e KPI´S
Cumprimento e execução de nivel de 

serviço acordado

Flexibilidade
Criação de padrão de flexibilidade
diário para execução de operação

Padronização
Alavancagem de padrões sólidos de 

qualidade e nivel de serviço

Desenho de 
solução Ramp Up Estabilização Melhoria Continua



PROPOSTA DE VALOR

Ciclo PDCA
Análise e plano de incentivo a melhoria

operacional (Plan, Do, Check, Act)

Aplicação de Matriz de 
Qualidade

Identificação de gargalos operacionais

Incentivo a Melhoria
Incentivo a colaboradores por melhoria

proposta

Gemba Atack
Análise de solução proposta com teste 

operacional
Utilização de parceiros direcionados

Redução de Custo
Com a melhoria identificada de 

produtividades estaremos prontos a 
passsar parte do saving ao parceiro

Desenho de 
solução Ramp Up Estabilização Melhoria Continua
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