
TRANSFORME 
A GESTÃO DE 
PROJETOS DE 
INVESTIMENTOS

Alinhamento 
estratégico 
Garanta o alinhamento da 
Gestão de investimento à 
estratégia corporativa, estabe-
lecendo critérios claros, objeti-
vos e comparáveis de prioriza-
ção de investimentos.
Tome de decisões de forma 
mais estratégica e em confor-
midade com o financeiro.

Aporte 
inteligência 
Envolva os especialistas técnicos 
ao longo do processo para 
garantir a maior solidez dos 
argumentos nos momentos de 
tomada de decisão.  Aporte 
inteligência na construção do 
business case ampliando a cola-
boração, com transparência e 
fluxos de trabalho configuráveis.

Alocação 
de capital 
Aloque o Capex por projeto e 
tenha maior controle dos 
custos e desvios ao longo de 
todo o ciclo de vida do proje-
to. Tenha visões financeiras 
da evolução e clareza dos 
impactos na decisão de prio-
rização ou descontinuidade 
de projetos.    

Tenha visão 
proativa 
Tenha a visão da execução dos 
projetos em painéis executivos 
interativos e unificados. Acom-
panhe riscos, evolução física e 
financeira, alocação de recur-
sos e análise crítica dos proje-
tos de forma a tomar decisões 
proativas quando necessário. 

Simulação de 
cenários
Simule alterações nos 
parâmetros financeiros e de 
priorização para comparar 
diferentes cenários. Tenha 
uma visão clara dos impactos 
de diferentes decisões sobre a 
priorização do portfólio de 
investimento.

Gestão de 
projetos
Estabeleça processos e fluxos 
de trabalho para a gestão dos 
projetos, da proposição ao 
encerramento. Tenha toda a 
gestão de projetos suportada 
por soluções integradas, com 
visões de progresso físico e 
financeiro unificadas.

 www.teamsideas.com



A Gestão eficiente do CAPEX nasce na definição e no desdobramento da estratégia 
nas áreas de planejamento e de gestão do portfólio, permeando a execução dos 
projetos com processos estruturados, transparentes, suportados por soluções  
de TI integradas que garantem eficiência e agilidade.  

O Teams Ideas™ é uma solução desenvolvida para garantir o alinhamento dos 
processos de gestão da companhia às melhores práticas de Gestão de Capex. 

O Teams Ideas™ estabelece uma governança sem adicionar burocracia e garante 
que apenas os projetos com nível adequado de estruturação sejam priorizados no 
portfólio, dando mais transparência, objetividade e padronização ao processo de 
seleção e priorização de investimentos.  

O Teams Ideas™ possui um módulo para gestão dos projetos, o que ajuda a 
padronizar os procedimentos de monitoramento e controle, contribuindo para  
a redução nas oscilações de orçamento por meio de um acompanhamento físico  
e financeiro integrado, além proporcionar maior robustez à governança,   
com responsabilização dos envolvidos, definição clara de papéis e visões   
de acompanhamento unificadas. 
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EMPREGUE AS MELHORES PRÁTICAS 
DE GESTÃO DE INVESTIMENTO

CADASTRO DE PROPOSTAS
Com uma interface simples e intuitiva, 
os usuários podem cadastrar e colaborar 
na elaboração das propostas de projetos 
de inovação. 

AVALIAÇÃO TÉCNICA/ECONÔMICA
Colaboração de diferentes áreas na avaliação 
e pontuação das demandas, com base em 
critérios objetivos e fluxo de trabalho 
configurável.

PROJETOS
As propostas aprovadas podem ser 
transformadas em projetos no Teams Ideas 
Projects ou em outra solução de 
gerenciamento de projetos.

RESULTADOS
Acompanhe os resultados de cada etapa do 
processo com indicadores e Dashborads 
nativos ou no Microsoft Power BI. 

PRIORIZAÇÃO E SELEÇÃO
Priorização e seleção de demandas com 
base em critérios alinhados à estratégia 
corporativa.

SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS 
Cenários podem ser simulados, 
comparados e analisados para aumentar 
a assertividade na decisão.

APROVAÇÃO EXECUTIVA
Aprovação sistematizada das propostas 
por executivos ou comitês.

BUSINESS CASE

PORTFOLIO ANALYSIS

PROJECTS


