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WEBINAR
Desenhe o seu

caminho de INOVAÇÃO
O que fazer? Por onde começar?



Apresentando:

Simone Modenesi
Historiadora e Especialista em 

Gestão do Conhecimento

Historiadora, documentalista, 
especialista em arquivologia e 
gestão do conhecimento. Atua 
há mais de 20 anos na área de 

gestão de documentação e 
informação em Centros de 

Documentação e Informação 
de empresas e escritórios 

jurídicos.

simone.modenesi@atsnet.com.br

João Basso
Desenvolvedor e Especialista em 

Gestão de Projetos

Analista e desenvolvedor de 
sistemas, especialista em gestão 
de projetos.  Há mais de 10 anos 

na área de TI, e atualmente o 
diretor responsável pela área de 

gestão de projetos de 
implantação das soluções ECM, 

BPM, RPA  e outras, na ATS 
Tecnologia.

joao.basso@atsnet.com.br

Alessandra Avanzo
Empreendedora, Comunicadora e 

Design Thinker

Há 7 anos no mundo do 
empreender e mais de 15 anos 

de experiência no mundo 
corporativo, oriento pessoas 

e negócios a encontrarem 
soluções para problemas com 

olhar da colaboração e 
inovação.

negociocomalma@gmail.com

Cristina Borrego
Historiadora e Especialista em Gestão 

do Conhecimento

Há mais de 20 anos tratando e 
disponibilização informações 

estratégicas para empresas do 
setor jurídico e de outros 

setores. Compartilho como 
consultora o conhecimento 
adquirido e aprendo sempre 

com a experiência e a história de 
cada cliente.

santos_b@uol.com.br



NÃO ESTAMOS 

VIVENDO UMA 

‘ERA DE 

MUDANÇAS’.

ESTAMOS 

VIVENDO UMA 

‘MUDANÇA DE 

ERA’.

Fonte: Livro “Vai lá e faz” do Autor Tiago Mattos
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Fonte: Inspirado no gráfico do livro “Vai lá e faz” do Autor Tiago Mattos



Inspirado no gráfico da Webinar RESET – Ligia Zotini / #Voicers – maio/2020



A MUDANÇA não é apenas de ERA, 
mas também uma mudança de 
VELOCIDADE

O nosso hardware, da sociedade 
em que vivemos é totalmente 
industrial, enquanto o software 
que já está rodando em muitos de 
nós é digital. 
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Não se trata de infundir tecnologia da 
informação (ti) na organização – o que 

poderá aumentar sua eficiência, mas não 
alterará de fato a ESTRATÉGIA RESULTA EM UMA MUDANÇA 

FUNDAMENTAL NA EMPRESA
E NAS ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS, 
NOS PROCESSOS, NAS COMPETÊNCIAS E 
NOS MODELOS DE NEGÓCIO, 
POSSIBILITANDO MAIOR 
PRODUTIVIDADE

a sua parceira em inovação

Implica REIMAGINAR produtos e serviços 
como ativos com habilitação digital 

Ela pode gerar um novo valor com a 
interconexão de ativos físicos e digitais 

por meio de DADOS em um ecossistema 

Mas afinal, o 
que é essa tal:

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL



Criação de 
cenários em 

ambientes de 
incerteza

Transformação Digital é... ESTRATÉGIA

Tornar o 
trabalho 
DIGITAL e 
PORTÁTIL

Tecnologias 
para aprimorar 
processos e a 

experiência do 
cliente

Recriar 
propostas de 

valor (propósito) 
conectada com 
a prestação de 

serviço

Desenvolvimento 
de novas 

habilidades e 
integração entre 
colaboradores  
(tradicional e 

digital)

Cultura baseada 
em colaboração,

Diversidade e 
Lifelong
Education



INOVAÇÃO
Novo jeito de 
pensar e de fazer
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Olhar da INOVAÇÃO 
multidisciplinar, 

investigativo, entender 
profundamente as 

necessidades e os desafios 
do negócio e das pessoas 

que dele fazem parte.
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Mapear PROCESSOS, GERIR O 
CONHECIMENTO e adotar a 
melhor TECNOLOGIA alinhada às 
necessidades latentes para a 
jornada da TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

COMO COMEÇAR?



Design Thinking
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Design Thinking não é 
exatamente algo novo
Cunhado no começo dos anos 90, a abordagem
tem ganhado cada vez mais atenção no cenário
nacional e internacional, tendo sido destaque
em grandes publicações de negócios como as 
revistas Harvard Business Review e Fast 
Company nos últimos anos. 

Popularizado recentemente graças à consultoria 
americana IDEO, o termo vem crescendo e cada 
vez mais vemos grandes empresas mundo afora 
procurando incorporar aos seus processos esse 
olhar centrado no ser-humano que a 
abordagem defende.



Fonte: TookKit – Design Echos



“CONHECE-TE A TI MESMO”
Sócrates

VUCA
Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity

ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS 
Acelerado desenvolvimento tecnológico, atualização processos,

Inovação constante, foco no cliente 

FUTUROS
Incertos
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Fluxos formais de conhecimento –
informações explicitadas em documentos, 

bases de dados ou qualquer outro suporte. 
É um conjunto de estratégias com o objetivo 

de mapear esses fluxos formais na 
organização, além de coletar, organizar,
armazenar e disseminar a informação.

METODOLOGIA ARQUIVÍSTICA
GESTÃO DOCUMENTAL

Fluxos informais de conhecimento -
conhecimento tácito e aos ativos intangíveis.
Assim, trata-se de um conjunto de estratégias 
para criar, adquirir, compartilhar e usar os 
ativos de conhecimento.  

O OBJETIVO É AUXILIAR NA GERAÇÃO DE 
IDEIAS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Tomada de decisão

Solução de Problemas

GESTÃO DE 
INFORMAÇÃO

GESTÃO DE 
CONHECIMENTO



Saber tomar decisões 
envolvendo profissionais 

de várias áreas e com 
conhecimentos variados

Identificar seu 
diferencial no 

mercado

Reconhecer a perda de 
conhecimento crítico –

desligamento de profissionais, 
informações não organizadas 

ou de difícil acesso

Fornece as 
competências

existentes e aquelas 
que devem ser 

buscadas

Capacita equipes 
para os desafios dos 
futuros e auxilia em 

ações para não 
perder o negócio

Identificar ausência 
de mecanismos de 

retenção e 
disseminação de 

conhecimento

Auxiliar na visão de 
colocar usuários e 
clientes no centro 

das soluções 
propostas

GESTÃO DO CONHECIMENTO - POR QUÊ?

Pessoas 
Processos 
Tecnologia

Permite indicar 
as decisões 

estratégicas do 
negócio



Mapear 
conhecimento 

crítico / 
Informações 
estratégicas

Mensurar 
resultados e 
compartilhar 
boas práticas

Identificar 
especialistas e 
criar mentorias

Registrar lições 
aprendidas e 

erros cometidos

Criar base de 
conhecimento

Estimular 
colaboração em 

ambiente facilitador

Criar trilhas de 
aprendizagem

GESTÃO DO
CONHECIMENTO COMO?

Nunca normal

Cria o instrumental 
necessário para o 

desenho dos futuros 
prováveis e qual deles 

seguir



CULTURA ORGANIZACIONAL
MAPEAR PROCESSOS

COLOCAR EM PRÁTICA E 
APRIMORAMENTO CONTÍNUO 

(círculo virtuoso)

Design Thinking o 
olhar da inovação 
para as pessoas

Sense Making  
Gestão do 

Conhecimento  
Memória

Conhecimento 
coletivo, prática, 
TECNOLOGIA & 
comunicação

Vivenciar para criar experiências alinhadas à 
estratégia e ao modelo de negócios

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
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•PANDEMIA 
•HOMEOFFICE

•DIGITALIZAÇÃO 
DOS PROCESSOS 

DE TRABALHO

O Home Office não é 
apenas trabalhar em 

casa, é ter sua empresa 
dentro de sua casa.

Quais tecnologias sua 
empresa entregou para 

os colaboradores 
trabalharem em casa?
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EU INOVEI E VOCÊ?

Conheça alguns de 
nossos CASES de 
sucesso
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• Teve dificuldade em administrar solicitações de 

contratos e prazos;

• Se perdeu nos e-mails com solicitações sem padrão;

• Perdeu muito tempo para montar um relatório

• Teve dificuldade em localizar informações por não 

estarem em um local compartilhado

Conheça nosso case com detalhes da solução:

https://youtu.be/7QfGE07FFfs

Quem nunca?
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Benefícios: 
• Visibilidade e controle de todo o fluxo de elaboração de 

contratos, desde a solicitação até a assinatura;

• Facilidade para localizar arquivos e informações;

• Transferência das etapas para todos os envolvidos;

• Melhoria na comunicação entre as áreas solicitantes e o 

jurídico.

Chega do 
quem nunca!

Automação 
de Processos

Conheça nosso case com detalhes da solução:

https://youtu.be/7QfGE07FFfs
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• Desmotivado em executar trabalhos repetitivos;

• Cometeu erros de digitação que acarretam altos riscos 

(atrasos e prejuízos financeiros);

• Não tem tempo para atividades estratégicas;

• Reclama porque não consegue atender às necessidades 

dos clientes a tempo.

Conheça nosso case com detalhes da solução:

https://youtu.be/7QfGE07FFfs

Você conhece 
alguém assim?
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Benefícios: 
• Erro zero;

• Muito mais velocidade no cadastro;

• Aumento da qualidade dos dados a partir da 

resposta do robô;

• Aumenta o tempo dos colaboradores para 

atividades estratégicas e analíticas.

Conheça nosso case com detalhes da solução:

https://youtu.be/OdODCPCeV9M

Você pode deixar de 
conhecer alguém assim!
Automação Robótica de 

Processo- RPA
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• Acesso às informações, sistemas e 

documentos fora do escritório;

• Compartilhamento de documentos 

estratégicos com segurança necessária;

• Flexibilidade no horário de trabalho;

Home Office.

De tanto a 
gente pedir!

Conheça nosso case com detalhes da solução:

https://youtu.be/xhPBgPonCgo
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Benefícios: 
• Acesso seguro aos sistemas e aos arquivos, a partir 

de qualquer ponto de internet;

• Facilidade em compartilhar documentos e 

informações;

• Autonomia para realização das tarefas em 

homeoffice.

Conheça nosso case com detalhes da solução:

https://youtu.be/xhPBgPonCgo

Seu pedido foi 
atendido!

Infraestrutura 
na Nuvem
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• Aquele documento que eu não localizei;

• A versão válida do documento;

• O comentário sobre as edições do documento;

• O documento modelo (Template);

• A segurança no compartilhamento de 

documentos.

Onde está?
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• Benefícios: 
• Facilidade de localizar documentos e as suas 

versões;

• Controle de Edição

• Pode-se iniciar um trabalho a partir de um modelo 

validado;

• Compartilhamento seguro com colegas e clientes;

• Rastreabilidade;

• Construção do repositório do conhecimento do 

Escritório.

Encontrei!
Gestão Eletrônica 
de Documentos -

ECM







“Insanidade é continuar 
fazendo sempre a mesma 

coisa e esperar resultados 
diferentes”

Albert Einstein

INOVAÇÃO
Pede um novo jeito 
de pensar e de fazer
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Vamos tomar um c@fé?
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w w w. a t s t e c n o l o g i a . c o m . b r
contato@atstecnologia.com.br
11 4780-8153 

P a r c e i r o s :

Simone Modenesi: 
simone.modenesi@atsnet.com.br

João Basso:
joao.basso@atsnet.com.br

Alessandra Avanzo
negociocomalma@gmail.com

@inteligencia.colaborativa

Cristina Borrego
Cristina.borrego@nexogdi.com.br
@cristina.borregonexogdi.com.br


