
PLATAFORMA E-COSMO

Inteligência em Gestão Estratégica

Você sabe como agregar a gestão financeira, de risco, de  pro-
jetos, da operação do negócio e de indicadores,  convergin-
do informações internas (ERP) com informações do mer-
cado, alinhando-as com as estratégias da organização?

RESULT
www.resultco.com.br
contato@resultco.com.br
48 30280978  48 999720974



A RESULT, atua no mercado há mais de 20 anos e trabalha para o crescimento sus-
tentável de seus clientes, disseminando as melhores práticas direcionadas a inteli-
gência na gestão com foco em resultados.
Cria soluções direcionadas para a excelência na gestão, atuando com serviços espe-
cializados de consultoria e desenvolvimento de sistemas.
Desenvolveu a Plataforma E-Cosmo, sistema de inteligência em gestão estratégica.
Em seu portfólio de clientes, atende e já atendeu organizações privadas e públicas, 
de pequeno, médio e grande porte, em diversos segmentos de negócios.

Engie, Eletrobrás CGT Eletrosul, CELESC, CTEEP, CESPSETOR ELÉTRICO

SETOR PORTUÁRIO

SETOR SAÚDE

SETOR QUÍMICO

SETOR TECNOLOGIA

SETOR EDUCAÇÃO

SETOR PÚBLICO

SETOR VESTUÁRIO

SETOR AGRONEGÓCIO

SISTEMA S

PORTONAVE, Porto de Itajaí, Porto de São Francisco do Sul

Elosaúde, Fundação CELOS, UNIMEDs Florianópolis,     
Brusque, Riomafra

Resicolor, Colorminas, Anjo, Cristalcolor, Plasc,    
Mondiana, Sindicato dos Quimicos do Sul de SC

Nexxera, Dígitro

UNIVALI, Católica de Vitória, IELUSC, Energia, CEE SC

MPSC, MPAP, PMSC, Secretarias de Estado de SC, ALESC

OGOCHI

COOPEAVI, CIDASC, EPAGRI

SENAI/SC, SENAC/SC, SEBRAE/RJ-AP, SESCOOP Nacional e 
Unidades Estaduais
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Gestão de Risco

Indicadores

Business Intelligence - B.I.Radar de Informações

Planejamento Financeiro - OBZ e GMD/

Gestão   de Projetos
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GESTÃO ESTRATÉGICA

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

BUSINESS INTELLIGENCE - B.I.

MONITORAMENTO

GESTÃO DE PROJETOS

PESQUISA ELETRÔNICA

GESTÃO DE RISCOS

Contempla as funcionalidades de:
 
• Planejamento estratégico (SWOT, Gestão 
de stakeholders, Posicionamento Estratégi-
co e Planos)
• Gestão de Indicadores (BSC-OKR)
• Gestão de Projetos e Iniciativas Estratégi-
cas
Todas as funcionalidades integradas entre si 
e com os demais módulos

Dashboards personalizados de acordo com o 
tipo de negócio e ajustado para as necessida-
des dos gestores. 

Essas informações são extraídas (ETL) do ERP 
e das funcionalidades nativas da Plataforma, 
integrando informações operacionais com as 
informações estratégicas.

Também são desenvolvidos algoritmos de in-
teligência artificial para gerar análises prediti-
vas e clusterizações.

Contempla as metodologias de OBZ - Orça-
mento Base Zero, Orçamento Incremental 
e Gerenciamento Matricial de Despesas e 
Receitas - GMD/GMR PLATAFORMA E-COSMO

É um sistema sem frontei-
ras, adaptá- vel e inteli-
gente, capaz de escalar 
informações e de tornar as 
organizações estrategica-

mente ágeis e competitivas.Controle de todos os indicadores com baixo 
desempenho, as causas que impactam no 
resultado e as consequências da situação 
encontrada.

Gerenciamento de Riscos Corporativos, 
de Processos, de Contratos e de Projetos. 
Avaliação completa dos impactos e proba-
bilidades de ocorrência, gestão dos planos 
de contingências, integrados a estratégia 
da organização.

BENCHMARKING

A adoção de referenciais comparativos 
como prática de gestão e resultados (indi-
cadores) com o de outras organizações que 
utilizam o sistema.

É muito fácil construir uma pesquisa e 
se comunicar, de forma dinâmica, com 
seus stakeholders - clientes, empregados, 
acionistas etc., criando pesquisas para 
avaliar satisfação, construção de cenários 
entre outras. Também gera relatórios para 
gestão de qualidade e auditorias.

Estruturação completa de projetos ou inicia-
tivas estratégicas, conectando a gestão das 
estratégias, orçamento, indicadores e riscos, 
de forma flexível.

RADAR DE INFORMAÇÕES
Dados externos são coletados de mídias eletrônicas (jornais, revistas, rádio e TV) e mídias sociais, 
podendo acompanhar temas estratégicos, informações de clientes, concorrentes, fornecedores, e 
avaliar a marca.


