
 

 
 
 

 

 

AtosBPM ferramenta oficial de implementação de projetos na ISS 

Qualidade em serviços e aumento na produtividade são alguns dos diferenciais da solução 

 

SOLUÇÃO: AtosBPM 

CLIENTE: ISS Brazil 

 

A Empresa 

 

Fundada em 1901 em Copenhaguen, Dinamarca, e desde 1973 no Brasil, a ISS tem crescido 

significativamente em todo o mundo. 

A ISS iniciou suas atividades no Brasil com a compra da empresa Continental, na época com 700 

funcionários. 

Desde o início do ano 2000 o foco da ISS é a estratégia de melhoria na qualidade empresarial, que deu o 

pontapé inicial na transformação da empresa em uma multinacional de limpeza em um grupo global de 

Facility Services. 

Hoje a empresa é reconhecida globalmente com mais de meio milhão de funcionários, todos sabem o que 

precisam fazer, para onde devem ir e por que devem seguir essa trajetória.  

A ampla visão de mundo eleva o nível de organização e sucesso da corporação, dimensionando as 

ambições e metas da equipe. Todas as estratégias são elaboradas para o desenvolvimento organizacional e 

pessoal de seus funcionários, o intuito é que todos permaneçam no mesmo foco. 
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Cenário Pré-Implantação 

 

A ISS notou que precisava agilizar e otimizar as atividades das áreas operacionais da empresa, 

qualificando assim o trabalho desempenhado nos atendimentos referentes a benefícios de funcionários, 

processo de admissão, rescisão, transferências e férias. Através dessas necessidades, verificou que a 

implantação de um sistema de gerenciamento de processos desempenharia um nível superior de 

qualidade operacional aos fluxos de recursos humanos. 

O grande desafio da empresa foi administrar as mudanças e também a introdução de um novo conceito 

de BPM, além do fato de não haver métodos de padronização, o que atrapalharia a implantação. 

 

 

Implantação 

 

A ferramenta AtosBPM, ao ser implantada, deu luz à problemas antes não identificados. No processo de 

implementação, a identificação dos problemas na performance ficaram claros, permitindo a melhor 

organização dos processos que antes eram considerados ruins e caóticos. Com o mapeamento dos 

processos na fase de implantação, o início do desenvolvimento dos novos fluxos e a alteração nos já 

existentes foram baseados em maior domínio e coleta de informações para a tomada de decisões. 

A implantação exigia agilidade e rapidez, já que era necessária para que todas as melhorias pensadas 

pudessem enfim tomar forma dentro da empresa. Como comenta Anna Beatriz Freitag, responsável pela 

área de Projetos e Processos da ISS, “a agilidade na implementação de melhoria de processos, com uma 

ferramenta que suporta a Cultura de Gestão por Processos” foi uma das vantagens que o AtosBPM 

proporcionou à ISS. 

 

 

Ganhos e resultados obtidos 

 

Houve um grande aumento na produtividade e na qualidade dos serviços prestados pelos departamentos 

da empresa, gerando indicadores e ferramentas de gestão que não existiam anteriormente. 

O AtosBPM passou a ser considerado a ferramenta oficial para todas as implementações de melhoria e 

automatização de processos críticos dentro da ISS. 

 

Conforme depoimento da Anna Beatriz Freitag – Responsável por Projetos e Processos da ISS - 

“Surpreendeu-me a flexibilidade e a agilidade no desenvolvimento dos processos, bem como as visões de 

indicadores operacionais e gerenciais que a ferramenta possui. Esta agilidade está sendo ainda maior 

depois que nosso time interno foi treinado na ferramenta e agora somos capazes de desenvolver nossos 

próprios fluxos, com o apoio técnico dos profissionais da Lecom.” 

 



 

 
 
 

 

 

A solução AtosBPM é acessível e permite o desenvolvimento interno da equipe, além de possuir um 

suporte técnico disponível para solucionar as dúvidas e dificuldades de uso. 

Atualmente o fluxo de atendimento e benefícios do departamento de recursos humanos apresenta um 

volume mensal de 5.000 atendimentos. Além desse fluxo, estão em processo de implantação os de 

rescisão, acessos de TI e outros atendimentos. 

Além de todos os pontos apresentados, a ferramenta ainda proporciona: 

 

 Redução de custos; 

 Otimização na entrega de trabalhos; 

 Integração de etapas com outros departamentos; 

 Autonomia no desenvolvimento de fluxos; 

 Rastreabilidade dos processos; 

 Tranquilidade e segurança em uma plataforma totalmente segura. 

 

 

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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