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Apresentação da Empresa

Atuar no setor tributário brasileiro é um grande desafio
Antes de definir estratégias, é necessário entendê-lo com todas as suas peculiaridades
e demandas

A Adejo esta no mercado desde 2007 e foi uma das empresas
pioneiras na entrega de projetos SPED, atuando até hoje nos
principais projetos pilotos, como:
eSocial, ECF e Bloco K

Essa experiência conferiu profundo expertise à empresa que, hoje,
presta consultoria, planeja e implementa as melhores e mais
completas soluções de gestão fiscal do mercado

Case Adejo

Apresentação da Empresa

A Adejo atua em variadas frentes de negócios
Oferecendo soluções de alta performance para companhias lidarem com tranquilidade
e segurança, com os desafios da Gestão Fiscal

• Alocação de Recursos (consultores, especialistas e analistas)
• Mapeamento de Processos
• Gerenciamento de Projetos
• Serviços Fiscais: BPO, Outsourcing, Saneamento

• Sustentação de Soluções Fiscais

A adejo trabalha 100% embasada no
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|

Comprometimento

|
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|

Ética

Qual o Problema que motivou o uso da solução PSOffice

Nós da Adejo havíamos notado algumas falhas em diversos pontos da empresa

Na parte dos indicadores de projetos, percebemos que havia uma pequena
falta de controle, mesma coisa na parte de apuração da folha de pagamento.

Outros problemas que percebemos foram nos faturamentos manuais sem
vínculo a etapas de projeto, conflito de alocações, sem visibilidade,

E o mais importante, a falta de uma ferramenta centralizadora e interligadas de
controle de horas, proposta de projetos, projetos, Alocações e controle
financeiro

Qual o Desafio?

Tivemos como maior desafio utilizar uma única ferramenta, algo que foi totalmente novo para nós.

Outros desafios que enfrentamos foram na adaptação de processo (Cadastros
gerencial, aprovações, liberações, apontamento de horas dentro do período e
etc)

Necessitamos também de um Key User dedicado para administração da
aplicação e dos processos, para orientação e ajuda.

Implantação do PSO em fases, vendo que a maior dificuldade é que há
interdependências entres as funcionalidades.

Conscientização da qualidade das informações fornecidas pelos gestores

Qual a solução que alcançamos juntos.

Tivemos a dedicação de um colaborador especifico e dedicado para o projeto
com conhecimento das rotinas de projeto e vivencia no core da empresa,

Além de um treinamento
de utilização e overview
sobre a aplicação PSO e
informações que são
requeridas, aos gestores
da empresa, para
mitigação da qualidade de
informação.

Obtivemos um refinamento
de todas as informações
fornecidas, afim de garantir
a veracidade dos dados.

Por último, foi necessário a
realização de um piloto de
projeto antes de GO Live
definitivo, para que assim
todos os usuários
pudessem ganhar
expertise na utilização.

Nossos resultados foram muitos:

• Compliance de dados (comercias, projetos, recursos
humanos)

• Otimização de apuração da folha de pagamento

• Relatórios gerencias

• Redução de headcount com uma base de informação
única.

• Controle do indicadores de projetos (Rentabilidade)
• Controle efetivo da horas por colaborados
• Faturamento integrado por etapa, otimização do risco
de execução fora de prazo (regra de faturamento)

• Controle da despesas por 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.

