
Novembro de 2019 | Nº2

COLLECT:  
UM SISTEMA DE PAGAMENTOS END-TO-END PARA 
UMA MELHORIA DA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

CASO DE SUCESSO 

A Digital Global Unit (DGU) nasceu para 

ajudar o Grupo EDP a impulsionar a 

transformação digital, desenvolvendo 

ideias excelentes para melhorar e 

otimizar processos, simplificando assim 

a jornada de clientes e colaboradores. 

Composta por uma equipa multifacetada 

de desenvolvedores, engenheiros, 

designers, analistas de dados e outros 

especialistas, a DGU trabalha 

diariamente para transformar ideias 

impossíveis em projetos de negócio de 

sucesso na Digital Factory da EDP.

Sobre a Digital Global Unit (DGU)
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INTRODUÇÃO

Para navegar plenamente no mundo digital, a EDP aposta na inovação disruptiva para 

atender às necessidades dos seus stakeholders e impulsionar a transformação do 

negócio a partir do seu interior - o projeto Collect é um exemplo importante de como a 

tecnologia pode ter um grande impacto na jornada dos colaboradores e clientes. O 

Collect é um sistema de pagamento end-to-end que suporta a cobrança a todas as 

empresas do Grupo EDP. O processo está agora automatizado, oferecendo serviços 

simplificados e eficazes.

SOLUÇÃO

O Collect é um Sistema de Pagamentos End-to-End que visa garantir a 

interconectividade e gestão de todos os canais de pagamento dentro e fora do grupo. 

Esta ferramenta agiliza o processo de cobrança de duas formas: fornecimento de 

faturas para canais de pagamento e processamento de pagamentos. Embora não seja 

uma plataforma de gestão de contas com informação em relação às dívidas dos 

clientes, a plataforma oferece um atendimento rápido e preciso de serviço de 

atendimento ao cliente, conectando todas as partes interessadas no processo, serviço 

de atendimento ao cliente e departamentos de contabilidade, clientes e canais de 

terceiros (débito direto, bancos, CIPs, Multibancos, CTT, PayShop, entre outros). 

Alcançar esta ferramenta intuitiva de processamento e sem contacto implicou 

diversas etapas, incluindo a identificação de todos os requisitos da plataforma, a 

escolha da melhor solução tecnológica para apoiar o seu desenvolvimento, a definição 

do funcionamento da equipa e respetiva metodologia, e a criação de um plano 

cronológico para o projeto com as diferentes fases de desenvolvimento.
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€6B
em cerca de 55 milhões de
pagamentos recebidos

€1M 
em poupança de custos

222
€8,4 milhões de pagamentos em loja
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na aplicação Collect
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ATIVOS

PRINCIPAIS DESAFIOS

Um processo de pagamento centralizado, maioritariamente offline e desatualizado, 

onde identificámos espaço para melhorias para o grupo, empresas de terceiros e 

clientes. 

▪ Como evitar falhas de pagamento causadas por uma arquitetura de sistemas 

antigos com várias aplicações a suportar o processo.

▪ A necessidade de transformar um processo desatualizado de coleta manual em 

serviços automatizados e mais confiáveis acompanhando a evolução do mercado 

em relação a novos métodos e canais de pagamento.

▪ Como superar a escassez de recursos e ferramentas adequadas, que resultaram em 

menor eficiência e esforço adicional na gestão do processo.

▪ Reduzindo custos para o grupo.



CASO DE SUCESSO

As dificuldades são parte integrante do desenvolvimento de 

software. Criar soluções inovadoras para otimizar processos 

internos não é um processo fácil; pelo contrário, é difícil e 

desgastante. Um destes desafios que viria a ser um fator de 

sucesso foi trabalhar como uma equipa. Não só pela diversidade 

de pessoas envolvidas e a nova metodologia, mas também 

porque tiveram de consultar dez outras equipas com ritmos e 

metodologias distintos. 

Outra dificuldade foi organizar o fluxo de trabalho durante 

aqueles 18 meses - alinhar negócios e tecnologia, validar 400 

requisitos, executar testes e fazer entregas a cada três semanas. 

A falta de informação sobre o processo anterior também deu à 

equipa uma carga de trabalho extra por ter que transformar um 

procedimento desatualizado, principalmente offline, num sistema 

de cobrança de pagamentos, eficiente e preciso end-to-end. 

Devido a um novo quadro regulador, que atribuiu deveres a cada 

uma das empresas responsáveis pela faturação de cobranças, o 

projeto inicial teve de ser reajustado para cumprir esses novos 

requisitos.

DESAFIOS ENCONTRADOS NO CAMINHO

COMO FOI DESENVOLVIDO

Uma plataforma fácil de usar com base num modelo de 

pagamento único para o grupo: o Collect permite uma 

automatização suave dos serviços de cobrança. A 

tecnologia de ponta, um forte compromisso da equipa e 

uma liderança forte resultaram num processo simplificado, 

aprimorado e mais transparente. Além de reduzir custos 

internos, o processo agora é mais eficiente e fornece 

informações de melhor qualidade para todos os clientes. 

Atualmente está a ser utilizado por 222 lojas e agentes, e a 

ter um impacto positivo nas operações diárias e na jornada 

do cliente com novos canais e serviços disponíveis. A 

arquitetura de software flexível do Collect permite 

mudanças ao longo do tempo, para responder ao novo 

mercado e a necessidades organizacionais.

RESULTADOS 

Para o cliente

▪ Um serviço de pagamento automatizado mais confiável, baseado num processo 

transparente.

▪ Serviços novos e convenientes, como a gestão do débito direto através do 

Multibanco ou através de outros canais de pagamento como o MBWay.

▪ Uma resposta mais rápida, eficiente e precisa fornecida pelo prestador de serviços.

Para o Grupo EDP

▪ Um processo de monitorização end-to-end - os dashboards da Collect mostram o 

estado do processo de pagamento para cada um dos canais.

▪ A automação da maioria dos serviços manuais, que exigiam muito trabalho e eram 

caros.

▪ A redução de custos operacionais e melhoria do atendimento ao cliente.

BENEFÍCIOS

O projeto teve cinco fases: 

desenvolvimento do protótipo (fase 

0), fundação da arquitetura do 

software (fase 1), SIBS (Multibancos) 

e Débito Direto (fase 2), 

desenvolvimento de outros métodos 

de pagamento (fases 3 e 4), e o 

lançamento (fase 5) numa rede de 

cerca de 222 lojas. Durante as 

primeiras duas fases, o Collect seguiu 

o antigo sistema para testar o seu 

desempenho e identificar possíveis 

falhas do sistema.

FASES

A equipa do projeto era um grupo de 

trabalho com pessoas de dentro e 

fora do grupo, incluindo especialistas 

da OutSystems, colaboradores da CGI 

(um parceiro de longa data com um 

forte know-how do processo de 

faturação), Técnicos da Novabase 

(para garantir as normas de 

qualidade), e colaboradores da EDP 

tanto de departamentos de gestão 

como da DGU.

EQUIPA

Depois de procurar sem sucesso uma 

solução ad hoc, que fosse compatível 

com as necessidades do grupo, a 

equipa de projeto decidiu desenvolver 

uma aplicação única adotando a 

plataforma da OutSystems, pela sua 

tecnologia flexível, desenvolvimento 

rápido da aplicação e 

funcionalidades.

TECNOLOGIA

Como costuma acontecer no 

desenvolvimento de software, e tal como 

preferido pela OutSystems, a equipa do 

Collect adotou o método Agile para gerir o 

projeto. Ao dividir o trabalho em 

sequências incrementais e interativas, 

designadas como 'sprints', essa 

abordagem ajuda as equipas a responder à 

imprevisibilidade do processo de 

construção de software.

METODOLOGIA
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