
 
 

    
                                                                                          

 
 
Case de Sucesso – Dezembro/2015 
Cliente: Multicobra (desde 2014) 
Solução: Lecom BPM 
 

Com o Lecom BPM, a Multicobra ganha organização, redução de 
recursos, controle e visibilidade. 

 

Qual é o negócio do Grupo Multicobra? 

Situado no interior de São Paulo, o Grupo Multicobra nasceu no 
primeiro ano da década de oitenta, quando o visionário José Martins percebeu 
a necessidade do mercado de cobrança em ter uma empresa dedicada 
exclusivamente aos anseios dos clientes. 

Em 1984 a empresa adquiriu seu primeiro computador, servindo como 
espelho para outras empresas do centro – oeste paulista dispostas a 
investir em tecnologia. 

Sua sede em Bauru evoluiu com o passar dos anos, e o grupo através de 

uma ação estratégica resolveu expandir seus serviços e alcançar outros 
patamares, ampliando sua rede para outras cidades e estados. Atualmente 

possui filiais em 8 estados brasileiros. 
Sua tradição e história continuam sendo escritas em busca de ser a 

melhor recuperadora de crédito do país, tornando-se modelo para o 
setor. 

Prédios modernos, com instalações completas, confortáveis e práticas, 
abrigam todos os colaboradores do Grupo em sua matriz e filiais. São mais de 
2.200 posições de atendimento (para colaboradores) localizadas em pontos 
estratégicos, que facilitam o atendimento em todo território nacional. 

 
 
Como foi o processo de identificação da necessidade de implantar 
uma solução de BPM no Grupo Multicobra? 

A empresa já utilizava uma ferramenta de BPM, porém não atendia 
suas necessidades latentes, limitando o uso e dificultando o 



 
 

    
                                                                                          

 
 
desenvolvimento de fluxos mais complexos que atendessem totalmente 
os processos organizacionais. 

Praticamente todo o trâmite acontecia de forma manual, por e-mail ou 
mesmo papel, nesse cenário, muitas informações eram perdidas no 
decorrer do processo, não havia um controle rigoroso e muitas vezes o 
prazo para execução das atividades era ultrapassado. 

A empresa buscava uma solução que proporcionasse customização e 
simplicidade, além de uma boa integração com os três sistemas legados já 
existentes.  

Inicialmente surgiram algumas dificuldades para a melhoria no 
desenvolvimento dos fluxos já existentes, no entanto, com a colaboração 
da Lecom, 19 processos foram migrados da solução anterior rapidamente, 
levando apenas quatro semanas. 

Os usuários já estavam acostumados com o conceito de BPM, sendo 
um elemento facilitador para utilização da nova solução. 

 
Principais facilidades proporcionadas pelo BPM da Lecom: 

 A abordagem ágil da solução conquistou a confiança dos 
responsáveis pela aderência na empresa, impactando positivamente o 

timing de entrega das atividades e realização produtiva de novos 
processos organizacionais;  

 Flexibilidade no desenvolvimento de processos; 
 Flexibilidade para integração com sistemas legados e banco de 

dados; 
 Alto nível e autonomia de customização; 
 Agilidade na implantação de seus modelos de processos; 
 Descentralização de responsabilidades e conhecimento; 
 Interface simples. 

 

Em quais áreas do Grupo Multicobra o BPM atua: 

 RH / Departamento Pessoal; 
 Jurídico; 



 
 

    
                                                                                          

 
 
 Compras; 
 Financeiro; 
 TI. 

 

Quais são os principais fluxos de BPM:  

 Solicitação de Pagamento; 
 Contratação / Substituição; 
 Retomados Itaú; 
 Aprovação de Nota Fiscal; 
 Abertura de Chamados TI; 
 Avaliação de Experiência; 
 Correspondentes; 
 Levantamento de Alvará. 

 
Benefícios proporcionados pelo BPM às atividades do Grupo 
Multicobra: 

 Redução no tempo da gerência para extração e visualização dos 
resultados dos fluxos em questão;  

 Confiabilidade das informações, considerando que a maioria delas é 
buscada no banco de dados da Multicobra, garantindo total integridade; 

 Redução de tempo de tarefas, antes as atividades dependiam do 
andamento dos e-mails; 

 Redução de custos extras para empresa, muitos e-mails de 

pagamento de guias atrasavam; 
 Identificação, controle e monitoramento, de gargalos, gaps, 

atrasos e tarefas do dia a dia; 
 Gestão eficaz de pagamentos, de guias da área jurídica; 

 Visão para liderança, possibilitando otimizar a performance da sua 
equipe, identificar dificuldades, aumentar ou reduzir os recursos; 

 Controle para diretoria, dos andamentos dos processos. 

 
 



 
 

    
                                                                                          

 
 

Com a implantação da solução, foram desenvolvidos robôs e 
integrações que facilitaram o trabalho do usuário, pois de forma 
automática, eles executam tarefas repetitivas que antes ficavam sob a 
responsabilidade de pessoas/colaboradores.  

Ao todo foram implementados 26 fluxos que atendem toda a 
empresa, conforme depoimento do Diretor Geral Francisco Dabus “Nada 
acontece na Multicobra sem passar pelo BPM, a ferramenta nos suporta em 
todas as atividades”. 

Após a implantação do BPM, o Grupo Multicobra adquiriu maior 
confiabilidade e facilidade na busca das informações, qualificando a 

rotina organizacional da empresa e proporcionando maior agilidade nas 
tomadas de decisão. Antigamente o processo operacional para tramite de 
documentos levava no mínimo 15 dias para ser finalizado, hoje, com o 
Gerenciamento de Processos de Negócio ou BPM, a empresa consegue 
finalizar essa atividade em apenas 3 dias, ou seja, redução de 80% no 
tempo de execução do processo. 

“O Lecom BPM nos proporciona uma interface simples, alto nível de 
customização e integração, maximiza o controle dos processos, e dessa 
forma, traz muita agilidade através da automação ao Grupo Multicobra.” 

Thaisa Sant’Ana, Analista de Processos BPM do Grupo Multicobra. 
 

“A Lecom sempre esteve presente, nos auxiliou quando houve a 
necessidade e também procurou dar dicas de boas práticas na área de 

processos, devido ao seu sucesso no mercado de BPM.” 

Francisco Dabus, Diretor Geral do Grupo Multicobra. 

 

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

inteligência no monitoramento da operação. 
 


