
Gestão de Projetos



O Acelerato é uma ferramenta online de comunicação, colaboração e produtividade, que possui os módulos de 

atendimento ao cliente (help desk e service desk), gestão de projetos e auditoria. Criado em 2012, o Acelerato surgiu de 

uma necessidade da Bluesoft de integrar a equipe de Produto (desenvolvimento) e Serviços (suporte). Após um ano em 

operação, atendendo às demandas internas da Bluesoft e sendo testado e aprimorado, foi percebido que o mercado 

também possuía essa necessidade e, em 2013, o Acelerato foi disponibilizado para ser utilizado por outras empresas. 

Para nós, é muito importante que os nossos clientes utilizem todos os recursos que oferecemos. Um dos pontos mais 

fortes do Acelerato é possuir um atendimento diferenciado para cada cliente. Para isso, possuímos consultores preparados 

para apoiá-los e ajudá-los a criar um ambiente mais próximo de sua realidade. O nosso atendimento vai além de 

simplesmente resolver os problemas e as solicitações de nossos clientes. Nós escutamos o que eles têm a dizer, e através 

disso, estamos em constante evolução. Possuímos ferramentas de avaliação e análise com todos os recursos que os 

nossos clientes necessitam em nossa solução, e desenvolvemos melhorias contínuas em nosso produto para agregar 

maior resultado e sucesso para cada cliente. Fazemos isso dentro de uma metodologia ágil e assertiva, assim, de forma 

mútua, temos a certeza de que os nossos clientes estão felizes e de que estamos no caminho certo. 

HISTÓRIA DO ACELERATO



CLIENTES
O Acelerato ajuda mais de 300 empresas a atender seus clientes e gerenciar seus projetos. Ajudamos 
organizações de diversos segmentos e tamanhos.



O objetivo é fazer com que cada usuário 

alcance a integração entre as mais diversas 

áreas de sua empresa, através de um único e 

personalizável sistema online. Para isso, 

acreditamos que colaboradores que trabalham 

felizes e satisfeitos farão um trabalho 

excepcional que manterá os nossos clientes 

satisfeitos e realizados. Também prezamos 

por um excelente ambiente de trabalho que 

agrega valor a cada entrega realizada por 

nossos colaboradores.

NOSSO OBJETIVO



Tipos de Tickets 

CONFIGURAÇÕES

Categorias

Subcategorias 

Workflows 

Nesta etapa irei demonstrar como criar alguns 
processos como: 



Para realizar a criação dos dados, selecione o módulo de configurações > tipos de tickets:

TIPOS DE TICKETS

Em tipos de tickets, você vai conseguir criar suas demandas:



Para realizar a criação das categorias, selecione o módulo de configurações > categorias:

CATEGORIAS



Após criação das categorias, você consegue criar as subcategorias, para direcionar suas demandas:

CRIAÇÃO DAS SUBCATEGORIAS



CRIAÇÃO DAS 
SUBCATEGORIAS

Após selecionar Adicionar Subcategoria, o sistema vai abrir uma janela para a criação do mesmo:



CRIAÇÃO DAS 
SUBCATEGORIAS

Após a criação da Subcategoria 1 , você consegue criar uma nova subcategoria dentro da Subcategoria 1 , 
direcionando ainda mais sua demanda:



Para realizar a criação do workflow, selecione Configurações > Workflows:

WORKFLOW



WORKFLOW



Criação de um novo Projeto

PROJETO

Listas

Releases 

Demandas 

Data Limite de Entrega

Modo Lista

Modo Quadro

Nesta etapa irei demonstrar o layout e as 
funcionalidades do Módulo de Projetos: 



No módulo de Projetos, selecionar novo Projeto:

CRIAÇÃO DE UM PROJETO



Ao criar um novo projeto, você será direcionado a  página que contém todos os projetos em andamento no 
seu sistema:

COMO CRIAR AS LISTAS E SPRINTS DENTRO DO PROJETO



Selecionando o Projeto, você poderá dar início as configurações das listas e releases desse projeto:

RELEASES



Ao criar as listas e releases desse projeto, você pode criar e incluir as demandas no mesmo. Clicando no 
botão ações (no canto superior direito).

DEMANDAS

E também para demandas já criadas, você consegue selecionar inúmeras demandas e direcionar para as 
listas e/ou releases que deseja. Basta selecionar e arrastar para qual lista/release deseja



No Projeto > lista de demandas, você consegue visualizar de forma clara, as demandas que estão  para 
vencer (cinza), vencendo (laranja) e atrasadas (vermelho), assim você consegue verificar o andamento das 
entregas e cobrar a equipe se necessário.

DATAS LIMITE DE ENTREGAS



No modo lista, você consegue verificar todas as demandas que estão no projeto em geral:

MODO LISTA



No modo quadro, você consegue visualizar as demandas de cada equipe em uma forma de kanban virtual, 
selecionando a demanda e arrastando para a etapa que deseja:

MODO QUADRO



Demandas

RELATÓRIOS

Tags

Apontamentos 

Data limite de Entrega 

Nesta etapa, irei demonstrar os relatórios para 
que vocês possam coletar e gerenciar os projetos, 
a equipe e as datas de entrega:



Neste relatório, você consegue verificar todas as demandas abertas e finalizadas, o tempo de vida, a equipe, 
colaborador responsável e diversos filtros para direcionar ainda mais, este relatório.

RELATÓRIO DE DEMANDAS



Neste relatório, você conseguirá visualizar quais tags foram utilizadas nas demandas e quantas vezes ela foi 
utilizada nos chamados.

RELATÓRIO DE TAGS



Neste relatório, você consegue acompanhar todas as interações e apontamentos feitos por cada membro da 
sua equipe:

RELATÓRIO DE APONTAMENTOS



Neste relatório, você consegue verificar de forma rápida, quais demandas foram entregues em dia e as que 
foram entregues em atraso, em qual projeto foi e quem foi o responsável por resolver esta demanda.

RELATÓRIO DE DATAS LIMITES



Este relatório fica disponibilizado em uma das abas do Projeto:

RELATÓRIO DE ENTREGAS

Neste relatório, você consegue acompanhar como está o andamento deste Projeto e se sua equipe está 
dando conta das demandas e tarefas a serem realizadas.



RELATÓRIO DE ENTREGAS

Neste relatório é disponibilizado o Gráfico de Entregas por Tipo de Demanda. Você consegue visualizar em 
um determinado período, qual foi e a quantidade de demandas por tipo que foram entregues pela sua 
equipe.



RELATÓRIO DE ENTREGAS

Neste relatório gráfico é voltado a Análise de Entrega de Desenvolvimento, nele podemos observar a média 
de entrega do time nas últimas 20 semanas, na linha central indicamos a média de todas elas, assim 
podemos comparar o desempenho do time.



RELATÓRIO DE ENTREGAS

Neste relatório gráfico, você poderá medir o volume de demandas contidas em cada processo do seu 
workflow. Passando o mouse e vendo a evolução dia à dia!



RELATÓRIO DE ENTREGAS

Aqui você conseguirá analisar todas as demandas que já foram entregues no período que você selecionar. 
Analisando as demandas com as datas limites e podendo verificar se a mesma foi entregue na data prevista, 
em atraso ou adiantado.



COMENTÁRIOS 
FINAIS

Gostaria primeiramente de agradecer pelo interesse em 
nossa ferramenta e contato.

Creio que o Acelerato poderá ajudá-los e muito na 
criação, estratégia e desenvolvimento de novos projetos, 
interagindo um colaborador com o outro, gerenciando 
todo o projeto e a equipe responsável.

Espero que tenham gostado da apresentação e me 
coloco a disposição para ajudá-los nas dúvidas, 
treinamentos e configurações da conta.

Obrigado!



Obrigado!
acelerato.com

comercial@acelerato.com

(11) 5543-5406

Alameda dos Maracatins, 426, 
Moema - São Paulo, SP.


