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LECOM BPM TRAZ MAIS AGILIDADE, 

CONTROLE E DINAMISMO A DEDINI  

A  suíte Lecom BPM  é  utilizada  em  todo  o  processo  de  solicitação  de  viagens  e  

reembolso  de  despesas e,  desde  sua implantação,  reduziu drasticamente os gastos 

da empresa. 

 

 

SOBRE A DEDINI  

A Dedini  se  configura  como uma  das  principais  empresas  no  setor  de bens 

de capital, destacando-se como líder mundial no 

fornecimento de equipamentos e plantas 

completas para o setor sucroalcooleiro.   

Com 90 anos  de  experiência,  a  Dedini  atua  em  

vários  segmentos industriais  de  Infraestrutura  e  

insumos  básicos,  energia  e  alimentos  no  

mercado  nacional  e internacional, fornecendo 

produtos para a América do Sul, América do Norte, 

América Central, Caribe, Ásia, Oceania e Sudeste 

Asiático. 
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OBJETIVOS INICIAIS  

 

Diante  da  atuação  em  todo  o  território nacional na montagem de usinas, muitos 

colaboradores da Dedini  têm  a  necessidade  de  se  deslocar  para  o local  dos 

projetos desenvolvidos ou mesmo para outras Unidades da Dedini.  Por  essa  razão,  a  

empresa  buscava  uma ferramenta  para  controlar  o  fluxo  de  viagens,  

desde  a etapa  de  autorização  até  a  montagem  do  relatório  de despesas. 

 

Segundo  Alexandre  Incerti,  gerente  de  TI  da  Dedini,  “No  momento  da  

procura  por soluções,   Lecom BPM  nos  mostrou ser  robusta,  rápida  e  

consistente,  atendendo  os  requisitos que estávamos procurando.”  

A  Dedini passou a  fazer uso da suíte Lecom BPM em 2008 e na época foram 

implantados  4 fluxos: AVT – Autorização de Viagens e Transportes – nacional, 

AVT internacional, RDV – Reembolso de Despesas de Viagem – nacional, 

RDV internacional.  

  

Em  2011,  foi  realizada  uma reformulação  na  forma  de  automação  dos  processos 

utilizando as funcionalidades da  versão 4.40 da Lecom BPM. Com isso, a empresa 

passou a utilizar um  fluxo  contínuo  que  une  os  processos  de  AVT – Autorização  

de  Viagens  e  Transporte – e  de  RDV – Reembolso de Despesas de Viagens 

automatizando todas as atividades necessárias para a realização dos deslocamentos 

nacionais. 
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DIFERENCIAIS DA SUÍTE LECOM BPM  

De acordo  com  o  consultor  da  equipe  Lecom,  Mário  Oliveira,  a  suíte Lecom BPM  

utilizada  pela  Dedini foi  atualizada  com  o  intuito  de  aumentar,  ainda  mais,  o  

desempenho  da ferramenta  e tornar os  campos  de  preenchimento  das  

informações ilimitado. Atualmente,  através  de janelas  modais  os  usuários  

podem  realizar  o  cadastro  de  acompanhantes,  cotações,  despesas, 

quilometragens e agendamento de taxis de forma prática e rápida, conforme os 

exemplos abaixo: 
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Além  dessa  funcionalidade,  a  suíte Lecom BPM  possibilita a geração  de  

relatórios  a  qualquer momento  em  qualquer  etapa  ou  pesquisa,  

permitindo  ao  usuário  a  possibilidade  de  imprimi-lo  ou efetivar o download do 

arquivo, como mostra o exemplo a seguir: 
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A exibição destes relatórios também é feita através de janelas modais em formato PDF 

e exclui  a  necessidade  de  salvar  os  arquivos  no  HD,  o  que  traz  mais  

segurança  e  facilidade  no armazenamento dos relatórios por parte do usuário.   

Ainda  com  relação  aos  diferenciais  da Lecom BPM,  Alexandre  comenta  que  “a  

suíte Lecom BPM permite  um desenvolvimento  muito  rápido  de  fluxos e  é  de 

simples entendimento  por  parte  dos desenvolvedores; com pouco  tempo é possível 

implementar soluções corporativas substituindo fluxos atuais de papel por fluxos 

eletrônicos reduzindo significativamente o tempo de processo”. 

 

 

BENEFÍCIOS ADQUIRIDOS COM A LECOM BPM  

Segundo  o Gerente  de  TI,  a  suíte Lecom BPM  da  Lecom  trouxe melhorias  na  

gestão das  viagens. Hoje  as  solicitações  chegam  mais  cedo  no  departamento  

responsável  e  isso  possibilita  melhores negociações em itens como: 

 

 
 Reservas  de  hotéis  –  A  equipe  tem  mais  tempo  de  pesquisa,  o  que 

proporciona um custo-benefício melhor;  

 Passagens  aéreas – Quanto  antes  a compra  é  feita, menor  é  o  custo  
da passagem;  

 Veículos  terrestres – Conhecendo  antecipadamente  as  necessidades  foi 
possível  otimizar  o  transporte;  em  muitos  casos  por  exemplo  a  Dedini 
utiliza VANS para transportar vários funcionários para o mesmo local. 

 

 

 

Dessa  forma,  com  a  economia  realizada  através  da  utilização  da  ferramenta, 

em  9  meses  a Dedini obteve o retorno de seu investimento na Lecom BPM. 

Isso se tornou possível, pois a Lecom BPM reduziu  o  tempo  médio  de  

aprovações  intermediárias entre  a  solicitação  da  viagem  e  o relatório de 

despesas de 4 para 1,5 dias, e o processo total do início ao encerramento da 

viagem a redução do tempo médio foi de 08 para 03 dias.  

  

“A  Lecom BPM  tem  superado  as  expectativas  na  medida  em  que  

evoluímos  na revisão  do  processo  desde  a  implantação  do  mesmo,  

proporcionando  novas  funcionalidades  e melhorias operacionais”, ressalta 

Alexandre.   

O  Gerente  de  TI  reforça,  também,  que  a  ferramenta  permite profissionalizar  

os processos  registrando-os  sistematicamente,  eliminando  extensas  trocas  
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de  e-mails,  perda  de documentos,  perda  de  tempo  com  o  vai-e-vem  de  

informações,  entre  outros  benefícios. Desde  a implantação da suíte Lecom 

BPM, já foram abertos mais de  8000 processos. 

 

 

FEEDBACK DOS USUÁRIOS  

Atualmente cerca de 150 usuários utilizam o Lecom BPM e de acordo com 

Alexandre a ferramenta  teve  uma  ótima  receptividade.  Ele  afirma:  “Desde  a  

implantação  da  suíte Lecom BPM  tivemos  um retorno  muito positivo  por  parte  

dos  usuários,  aprovadores  e  gestores  desse  negócio.  A  suíte Lecom BPM 

otimizou  todo  o  processo  de  viagens proporcionando  mais agilidade  no  fluxo  

de  documentos  e assinaturas, que antes eram em papel e dependiam da 

presença física do aprovador. “ Ainda segundo Alexandre, “pelo fato da suíte Lecom 

BPM ser 100% web, hoje as aprovações podem ocorrer fora da Dedini 

através de uma conexão via internet/VPN com a empresa.”  

  

  

SOBRE A LECOM BPM  

Ferramenta online, multibanco e multiplataforma, a Lecom BPM permite a 

automação de processos nos quais documentos, informações e tarefas trafegam 

entre departamentos ou usuários, otimizando-os e minimizando falhas.  

Devido à sua abrangência e versatilidade, o Lecom BPM pode ser utilizado em 

qualquer processo corporativo nas áreas  administrativa,  financeira,  de  compras, 

recursos humanos, comercial, qualidade, produção e outras, o que o credencia como 

ferramenta indispensável em qualquer empresa.  

Com a Lecom BPM, os prazos são geridos com alto nível de diligência, 

identificam-se os gargalos, e as aprovações ficam mais fáceis e ágeis.  

 

 

 

 

 

 
Cliente desde: 2008 
Suíte Lecom BPM tecnológica utilizada: Java/ PHP – Lecom BPM 4.40  
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