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Com forte carácter empreendedor, o Grupo Bensaude fundou e geriu várias empresas de 

referência nos Açores e em Lisboa

A NOSSA HISTÓRIA



ONDE ESTAMOS?

PORTO

LISBOA



… 5 UNIDADES DE NEGÓCIO

O GRUPO BENSAUDE EM NÚMEROS



O GRUPO BENSAUDE EM NÚMEROS

… 25 EMPRESAS

… 120 ESTABELECIMENTOS



O GRUPO BENSAUDE EM NÚMEROS

… E DIVERSAS MARCAS



E QUEM NOS FAZ MOVER?

Os nossos 2.848 

colaboradores!

Somos o maior 

empregador privado 

dos Açores!



ORGANIZAÇÃO



Pontos fortes da solução:

Capacidade de ligação ao Excel via Add-In (facilidade de introdução de dados)

Baseada em tecnologias Microsoft – alinhada com a nossa infraestrutura de TI

Facilidade e autonomia da equipa interna para alterações futuras. (code-less)

O PROJETO



O PROJETO

Necessidades:

Muito tempo despendido em tarefas manuais para obtenção de informação de gestão

Maior probabilidade de ocorrência de erros 

Morosidade na consolidação de informação por UN e Grupo

Processo de orçamentação baseado em ficheiros de Excel

Maior foco da equipa em tarefas de controlo de gestão em detrimento do processo de 

preparação da informação



Solução (em fase de implementação):

Implementação do Sysphera – SI para Planeamento, Orçamentação e Forecasting

Framework de BI da BI4ALL - MSSQL AS, RS e PowerBI - Solução de BI para 
Controlo Orçamental

O PROJETO



Benefícios já obtidos:
Redução do tempo despendido pelo DPCG na preparação do processo orçamental
Acompanhamento online e centralizado no decorrer do processo orçamental
Correções efetuadas online e de efeito imediato 
Facilidade na realização de cenários por parte dos utilizadores finais
Atualização dos números reais durante o processo de orçamentação
Obtenção automática dos relatórios de controlo orçamental
Facilidade de realizar análise comparativas de diferentes cenários (planeado com forecast; 
planeado com realizado; etc..)
Mais tempo disponível por parte da equipa da DPCG para acompanhamento das atividades 
relacionadas com orçamentação e controlo orçamental

Benefícios esperados:
Consolidação da informação das UNs e do Grupo

O PROJETO



Futuro:

Apostar cada vez mais em dashboards de PowerBI

Envio automático de informação para os gestores das UNs

Uso da funcionalidade de (what-if-analysis) em reuniões de administração

O PROJETO



Outros:

O PROJETO



Outros:
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Outros:

O PROJETO



Obrigado!
www.grupobensaude.pt


