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TICproject a empresa que apoia empresas na Transição Digital
A pandemia
acentuou a
necessidade
de apostar
em processos
digitais
para garantir
maior eficiência
no dia-a-dia.

Em 2020, devido à pandemia, 24% das
empresas em Portugal aumentaram o
investimento em tecnologia digital. Foi
um ano de mudança de paradigma para
muitas empresas: Com a população em
confinamento, as empresas trouxeram os
seus serviços e produtos para a era digital.
Mas a realidade é que muitas empresas
ainda não estavam preparadas para esta
mudança!
Este foi o ponto de partida
para a criação da TICproject.
Nascida em janeiro de 2021,
em plena pandemia, a empresa surge com objetivos
bem estruturados: Assumir
um lugar de destaque enquanto empresa de consultoria e tecnologia preparada
para ajudar as empresas, de
diferentes áreas, na implementação e otimização dos
processos digitais. Disponibilizar apoio às empresas na
preparação para esta nova
realidade, aplicando o know-how para desenvolver soluções englobadas à medida
das necessidades de cada
empresa.
Muitas empresas fornecem
serviços tecnológicos, mas
a TICproject trabalha com
as empresas para implementar estes processos de
digitalização na raiz da empresa. Não se trata apenas
de suprir uma necessidade
imediata, mas de criar estruturas e processos digitais
que tragam uma mais valia
às empresas.
A TICproject, ao contrário
do que o nome sugere, não

é um projeto enquanto empresa, mas a materialização
de praticamente 25 anos de
experiência na implementação de processos digitais,
com uma forte vertente na
área da logística industrial.
Na génese da empresa
está incorporado o ADN
do Grupo B&M e a experiência na implementação
de diferentes processos ao
nível da gestão administrativa, financeira, comercial e
logística, bem como das 4
unidades industriais que o
grupo detém.
“Talvez por defeito de empresário e da minha formação base, colocar parte da
experiência de um grupo
empresarial industrial, para
uma empresa independente
fez ainda mais sentido em
plena pandemia! Muitas empresas estavam a deparar-se
com as dificuldades da fraca
ou mesmo inexistente digitalização dos seus processos
e serviços.“ Diz-nos Carlos
Barros, CEO do Grupo B&M
e Partner da TICproject.
Algumas premissas foram
importantes na criação da

Esta é uma equipa multidisciplinar que agrega diferentes valências para conseguir encontrar as soluções mais adequadas para os desafios lançados pelos seus clientes

Escolhemos
o parque
tecnológico de
Óbidos pelas
condições
que o espaço
proporciona e
pelo ambiente
empreendedor

empresa, como o não limitar
o tipo de clientes unicamente a empresas industriais ou
de maior dimensão. A nossa
intervenção passa por uma
auditoria inicial onde identificamos as necessidades,
redefinimos processos e
corrigimos práticas existentes. Os principais serviços
disponibilizados vão desde
a consultoria em tecnologias da informação, passando pelo desenvolvimento e
implementação de software.

Todo o trabalho desenvolvido pela TICproject implica
também uma proximidade
com os parceiros tecnológicos, sendo isso reconhecido
com certificações específicas, como, por exemplo, o
facto de ser a única empresa PHC ENTERPRISE
PARTNER em toda Região
Oeste! Implementamos com
experiência comprovada diversos softwares verticais,
como o SEGIN que permite fazer a parametrização

e medição dos diferentes
aspetos da gestão de produção, ou o WAREPACK
uma solução na nuvem que
é acessível em diferentes
dispositivos.
“A nossa carteira de clientes é muito variada. Trabalhamos com empresas que
precisam de nós para criar
toda a arquitetura digital ao
projetar soluções permanentes de melhoria digital,
mas trabalhamos também
com empresas que nos pro-

A TICproject
única empresa
certificada
com o PHC
ENTERPRISE
PARTNER
na
Região Oeste
curam com o claro intuito
de melhorar processos que
já se encontram implementados. É importante um
acompanhamento próximo,
analisar todos os processos
associados, mas também os
recursos disponíveis e de
como os poderemos melhor.
Cada vez mais verificamos
que só aderindo à implementação equilibrada e
adaptada da componente
digital, as empresas conseguirão aumentar a eficiência

Os escritórios da TICproject situam-se no parque tecnológico de Óbidos, nas salas 1 e 2

O trabalho em open space permite uma maior comunicação entre os diferentes elementos da equipa

operacional dos seus negócios.”
Cada vez mais se fala em
transição tecnológica e
numa altura em que os dife-

rentes sectores económicos
são cada vez mais liderados
por empresas com uma forte organização e presença
digital, sente-se a urgência

de dar prioridade à transformação e incorporação
dos diferentes negócios às
novas tecnologias digitais
disponíveis. ■

