
Alinhar
expectativas

Alinhar
processos

Mapear
tecnologias
emergentes

Implementação
de tecnologias

Soluções
em escala

• Realizar entrevistas/ 
workshops com a liderança 
da instituição para 
entender as prioridades e 
os aspectos de melhorias, 
de acordo com o Código 
Brasileiro de Governança 
Corporativa (Resolução 
CVM 586)

• Utilizar os insights 
gerados para selecionar os 
principais desafios, planejar 
e desenvolver uma visão 
integrada de 
implementação das 
soluções para o negócio 
(resultado esperado)

• Compreender a cadeia 
de valor da instituição, 
conduzindo um 
entendimento robusto 
dos processos, custos
e requisitos 
regulamentares 
impactados pela 
resolução CVM 586

• Desenvolver uma visão 
do que precisa de 
ajustes/ o que precisa ser 
considerado para que seja 
percebido uma melhoria 
significativa considerando 
custo/benefício

• Determinar o nível de 
complexidade de cada 
processo

• Desenvolver hipóteses 
sobre como uma ou mais 
tecnologias emergentes 
podem ser aplicadas para 
auxiliar a solucionar os 
desafios de implementação, 
monitoramento e otimização 
dos processos

• Aproveitar as capacidades 
internas e/ou desenvolver 
novas soluções tecnológicas

• Projetar o modelo 
operacional, requisitos de 
negócios, abordagem de 
implementação e etc.

• Engajar a instituição 
para desenvolver e 
implementar as 
tecnologias selecionadas 
para cada tema de
trabalho no ambiente 
de teste da organização

• Receber feedbacks sobre 
as tecnologias, realizar 
testes, mensurações e 
avaliar a aplicabilidade

• Implementar a 
governança/ gestão de 
mudança para as etapas 
de teste e implementação 
das novas soluções

• Identificar as áreas 
onde a solução pode ser 
maximizada para escalas 
maiores

• Desenvolver as estratégias 
de utilização das tecnologias 
emergentes por curto, médio 
e longo prazo, incluindo, 
gerenciamento de mudanças 
e governança

• Monitorar a 
implementação das 
tecnologias emergentes
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