Case Channel

A VALEC

A VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma
empresa pública, sob a forma de sociedade por ações,
vinculada ao Ministério dos Transportes, nos termos previstos na Lei
n° 11.772, de 17 de setembro de 2008.

A função social da VALEC é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária, cabendo à ela
administrar os programas de operação da infraestrutura ferroviária, nas ferrovias a ela
outorgadas;gerenciar obras de infraestrutura ferroviária; desenvolver estudos e projetos de obras de
infraestrutura ferroviária; entre outras atribuições.

Desafios na área da gestão

1

Implantar uma estrutura de Governança na VALEC

1

Aumentar a maturidade da empresa em gerenciamento de projetos

1

Acompanhar projetos a partir do orçamento solicitado e aprovado

1

Implantar a gestão de riscos de forma sustentável na VALEC

1

Interligar o desempenho institucional com os objetivos estratégicos

Soluções e Benefícios

Implantação de um modelo de governança, baseado na Plataforma Channel, para integrar a gestão de projetos e a gestão de riscos
à gestão estratégica.

Soluções e Benefícios

Metodologia BSC integrada à gestão de projetos, ampliando o potencial de alinhamento estratégico

Módulo de Riscos Corporativos integrado ao BSC, permitindo o gerenciamento da Governança
interna juntamente às atividades operacionais

Facilidade na criação e apresentação de indicadores e conteúdo, dinamizando as reuniões de
análise de portfolio eliminando o uso de Powerpoint, e fortalecendo a importância da ferramenta
como única fonte de informação para a gestão.

Integração de controles e alinhamento estratégico são os principais benefícios proporcionados
pela Plataforma Channel!

1 Planejamento Estratégico integrando objetivo, indicadores e iniciativas estratégicas
1 Metodologia de Gestão de Projetos na Plataforma Channel
1 Visão consolidada do Portifólio Estratégico de projetos
2 Acompanhamento de Riscos Estratégicos integrado a projetos e planos de ação
1 Formação de base de lições aprendidas integrando Estratégia, Projetos e Riscos

Depoimento do Cliente

O Comprometimento e a precisão na construção da solução pela JExperts nas palavras do usuário:

“A implantação da Plataforma Channel veio em resposta à necessidade de integração e tempestividade de
infomações relevantes quanto à estratégia, projetos e riscos."

Tiago Bonvini
Gerente Geral do Escritório de Gestão de Projetos

Sobre Nós
A JExperts atua no desenvolvimento de soluções de software e serviços destinados à melhoria das práticas de gestão nas
empresas. Em operação desde 2002, está envolvida em grandes projetos, sempre no coração dos negócios de nossos
clientes, formando parcerias duradouras e focadas em resultados.

