
Empowering 
creative teams



Do atendimento ao 
financeiro, integre 
todas as áreas da sua 
agência em um único 
sistema de gestão



Módulo de Propostas

● Pré-cadastre valores de serviços

● Crie propostas personalizadas para os 
seus clientes

● Assim que aprovado, mande para o 
financeiro e criação com um clique



Módulo de Projetos

● Calcule o custo interno de um projeto
 

● Acompanhe o andamento das tarefas

● Faça templates e duplique seus projetos para 
otimizar a entrada de novos clientes com 
demandas parecidas no seu fluxo de trabalho 

● Utilize os templates de  briefings pré-definidos

● Acompanhe os indicadores de produtividade 



Pautas de Trabalho 

● Pauta por Status/Kanban personalizável 
de acordo com o seu fluxo de trabalho

● Pauta por Responsável que facilita a 
delegação de tarefas

● Pauta Timeline/Calendário para visualizar 
os jobs de cada membro da equipe 
mensalmente

● Pauta Timesheet que mostra no que sua 
equipe está trabalhando em tempo real



Gestão dos entregáveis

● Jobs com data de ínicio e fim 

● Jobs com status e responsáveis

● Prazo final que não muda conforme as 
subtarefas vão se atrasando (não se perca 
mais nos prazos) 

● Subtarefas com data de ínicio e fim

● Subtarefas com status e responsáveis

● Templates de briefings pré-definidos 



Colaboração e 
Comunicação
● Várias pessoas dentro de um projeto ou job

● Comentários dentro de cada job com 
possibilidade de @mention



Gestão do Tempo
Timesheet automático para controlar as horas 
trabalhadas em um job ou projeto

Gestão do Retrabalho
Identificação de horas que foram empregadas em 
retrabalhos



Mídia

● Gerencie as compras de mídia on e off

● Emita PIs para clientes e veículos

● Faça o controle das comissões e honorários

● Tenha integração com o financeiro para 
envio automático dos valores a serem pagos 
e recebidos nas veiculações



Produção
● Organização e controle dos serviços 

realizados por terceiros

● Faça a emissão de estimativa de custo para 
o seus clientes e pedidos de produção para 
os seus fornecedores

● Tenha integração direta com o módulo 
financeiro para envio automático dos 
valores negociados à serem pagos e 
recebidos



Financeiro

● Controle do Fluxo de caixa para 
previsões e decisões estratégicas

● Equilíbrio das contas bancárias através 
da conciliação

● Acompanhamento de entradas e saídas 
fixas e variáveis 

● Praticidade para emissão de boleto, 
nota fiscal e recibos



Relatórios

Timesheet 
Gráficos: Ranking de apontamentos por 
usuários

Projetos Pauta
Gráficos:  número de subtarefas entregues/total

Jobs Pauta
 jobs por status em porcentagem e quantidade

Pessoas
Ranking de apontamentos por usuários em 
tempo e valores

Apontamento por clientes
Ranking de apontamentos por cliente em 
tempo, valores e valor hora média, em 
quantidade e porcentagem

Financeiro
Receitas a receber x recebido

Propostas
Fechamentos no período

Mídia
Receitas de comissão e honorários

E muito mais...

https://www.operand.com.br/funcionalidades-operand


Novidades vindo por aí...

Aplicativo Operand 
Acesse seus projetos e jobs pelo aplicativo do 
Operand! 

Módulo Conversas com clientes e 
fornecedores
Seus clientes poderão solicitar jobs e você 
poderá aprovar projetos e peças com seus 
clientes diretamente pelo Operand

Nota fiscal Eletrônica
Emite NFe para seus clientes direto do módulo 
financeiro

Exportar PIs para Globo Ads e 
Jovedata 
Exporte suas tabelas de mídia prontas para a 
Globo Ads e Jovedata, não precisa mais subir um 
por um!


