
 
 

    

 

 
 
 
Case de Sucesso – julho/2015 
Cliente: ARaymond (desde 2013) 
Solução: Lecom BPM 
 

ARaymond muda o paradigma do seu negócio através do 

desenvolvimento ágil de soluções. 

 

Qual é o negócio da ARaymond Brasil? 

A multinacional francesa ARaymond, este ano celebra 150 anos de 

atuação global e se instalou em 1996 na cidade de Vinhedo, no interior de 

São Paulo.  

Com 19 anos de Brasil, a companhia é hoje referência nacional no 

setor de peças para automóveis, com presença em 100% das montadoras 

instaladas no País, além de importante base fornecedora para toda a 

América do Sul.  

 
Como foi o processo de identificação da necessidade de implantar 
uma solução de BPM na ARaymond? 

Em 2010, a multinacional identificou a necessidade da implantação de 
melhorias e de ganho na eficiência em processos internos em diferentes 
áreas, iniciando a busca por uma solução tecnológica de gestão para 
agilizar procedimentos e aumentar a produtividade.  

ARaymond buscou uma ferramenta de BPM que integrasse os bancos 
de dados utilizados pela multinacional à nova solução de gestão e automação 
de processos. Um BPMS que possibilitasse ao analista de negócio criar telas 
reais dentro do próprio sistema onde todos os envolvidos pudessem validar e 
aprender, inspecionar e adaptar qualquer etapa rapidamente. 

 

Principais facilidades proporcionadas pelo BPM da Lecom a 

ARaymond: 

ü  A abordagem intuitiva da ferramenta conquistou a confiança dos 

responsáveis pela aderência da solução na empresa, impactando 



 
 

    

 

 
 
 

positivamente o timing de entrega de atividades e realização 

produtiva de novos processos organizacionais.  

ü  Maior controle, produtividade e uma melhor forma de gerenciar os 

processos interfuncionais.  

ü  Flexibilidade no desenvolvimento de processos e uma implantação 

rápida e eficaz.  

 
Benefícios proporcionados pelo BPM as atividades da ARaymond: 

ü  Padronização do fluxo de trabalho e incorporação da cultura de 

BPM a rotina da empresa; 

ü  Maior visibilidade e controle sobre o andamento dos projetos; 

ü  Redução do uso de papel, da perda de e-mails e do prazo para 

aprovações, que passou de dias para horas; 

ü  Aceleração da Gestão do Conhecimento na cultura organizacional 

da multinacional. 

 
Quais são os indicadores de resultados positivos pós-implantação? 

Os princípios básicos da implantação ocorreram visando:  

ü  Velocidade no desenvolvimento de soluções; 

ü  Produtividade para o trabalhador do conhecimento;  

ü  Inteligência no monitoramento das operações. 

O BPM permitiu um desenvolvimento mais próximo ao usuário, além de 
ter se tornado uma porta de entrada para a aplicação de conceitos de 
gerenciamento por processos. 

As informações passaram a ser mais precisas, apresentando maior 
transparência aos processos e rotina organizacional, proporcionando a 
equipe maior velocidade, produtividade e inteligência, além de um melhor 
gerenciamento de atividades.  

Hoje a multinacional francesa consegue absorver as regras de 

negócios que antes estavam somente sob conhecimento das pessoas, além de 



 
 

    

 

 
 
 
garantir que as normas da empresa sejam respeitadas, proporcionando 

maior agilidade e controle. 

A solução é utilizada por cerca de 130 funcionários e cuida de 
processos vitais para a organização da multinacional, como cadastro de 
materiais, fornecedores, clientes, operações financeiras e de Recursos 
Humanos. “Ao comparar os cenários ‘antes’ e ‘depois’ da adoção da solução 
BPM da Lecom constatamos que os ganhos de produtividade e controle foram 
significativos”, pontua André Silva.  

 

“Estamos muito satisfeitos com o BPM como plataforma tecnológica de gestão. 
É um produto poderoso e que propicia uma relação ganha - ganha desde o 

início”. 

André Silva e corpo diretivo da ARaymond Brasil 

 

Com a Plataforma Lecom você ganha velocidade no desenvolvimento de 
solução, produtividade para o trabalhador do conhecimento e 

inteligência no monitoramento da operação. 
 

 


