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A First Mile é uma das empresas de reciclagem com maior crescimento no Reino Unido. 
A sua missão é revolucionar o negócio da reciclagem ao apostar nas melhores tecnologias, sempre com o objetivo de encontrar novas soluções 
e erradicar o desperdício, fazendo com que seja possível reciclar todo o tipo de lixo. 

A empresa está sediada em Londres, no Reino Unido, e foi fundada em 2004 por Bruce Bratley. O principal objetivo foi trazer ao mercado um 
serviço verdadeiramente revolucionário na indústria ambiental. Sob o mote: Fácil. Inteligente. Verde., a empresa acredita que a reciclagem pode 
ser uma fonte de inspiração. 

Com três escritórios no Reino Unido, a First Mile conta com uma extensa lista de parceiros que garantem que a empresa atinge números 
significativos: mais de 60 mil toneladas de lixo recolhidas por ano, com uma média de reciclagem de 60%. 
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Desafio

A First Mile conseguiu centralizar 
e automatizar todos os processos, 
reduzindo tempos, e simplificando a sua 
infraestrutura (e, consequentemente, 
reduzindo custos).

A Xpand IT decidiu recorrer a Pentaho para 
solucionar o desafio, já que é uma 
ferramenta que reduz de forma significativa 
a complexidade de projetos middleware. 
Assim, a equipa da Xpand IT aconselhou 
a criação de uma layer no Pentaho Data 
Integration para esta funcionasse enquanto 
plataforma principal de comunicação entre 
os sistemas. A equipa conseguiu, assim, 
reunir todas as configurações e data flows 
necessários no mesmo local, permitindo 
a automatização do agendamento do ETL 
para a interação entre aplicações. 

o primeiro desafio que a First Mile 
apresentou à Xpand IT foi a necessidade de 
integrar vários sistemas com as suas 
ferramentas principais (CRM e ERP). Cada 
sistema independente comunica de forma 
diferente e, muitas vezes, de forma estática, 
trazendo maior complexidade às tarefas 
rotineiras (como, por exemplo, o uso de 
várias ferramentas para gestão de dados, 
ou a dependência do know-how do staff 
e intervenções manuais).

 PASSO 1
Integração com Pentaho
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SoluçãoPASSO 1

BenefíciosPASSO 1

A Xpand IT juntou uma equipa de 
especialistas em Salesforce 
e conseguiu eliminar todas as 
dependências de desenvolvimento 
do sistema da First Mile. Esta 
simbiose fortaleceu a equipa de 
Experts, através da colaboração com 
a equipa interna da First Mile, 
permitindo à Xpand IT levar a 
automação a um outro patamar, 
transportando todos os processos 
das equipas (Sales, Customer Care, 
Accounting, Marketing e Legal) para 
o Salesforce. 

Solução

O segundo desafio apresentado 
à Xpand IT foi a melhoria do 
Salesforce, o CRM utilizado pela 
First Mile, bem como a sua 
integração com as restantes 
soluções de IT do cliente. 
O objetivo era potenciar a 
equipa de vendas e fornecer aos 
seus clientes uma experiência 
fantástica. 

A First Mile conseguiu, assim, melhorar 
o seu CRM, garantindo que todas as 
equipas de negócio unificassem os seus 
processos, criando uma fonte única 
de verdade. 

PASSO 2
Melhorias no Salesforce 
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Benefícios

PASSO 3
Desenvolvimento de um portal 
de cliente

O portal permitiu o crescimento do 
negócio, sem a necessidade de alargar 
a equipa do call centre. Com a renovação 
do antigo sistema, permitiu-se que os 
mais de 25 mil clientes da empresa 
pudessem fazer parte da automação. 
Atualmente, todos os clientes estão 
à distância de apenas alguns clicks para 
atingirem os seus objetivos e pedidos. 

A Xpand IT reuniu a sua equipa de experts em 
desenvolvimento web, UX, UI e integração, de forma 
a desenvolver um portal web e mobile altamente 
customizado para todos os clientes da First Mile, 
trazendo o negócio para o mundo digital. Recorrendo 
a tecnologias como Angular e Java Script, a Xpand IT 
criou uma plataforma web atrativa e fácil de utilizar. 

Inicialmente, o negócio da First Mile 
era, essencialmente, feito por 
telefone. A empresa tinha uma equipa 
considerável no call centre, e, tal 
como em outros negócios, a grande 
maioria dos incidentes ocorria devido 
a interação humana. Assim, a empresa 
identificou a necessidade de dar aos 
seus clientes uma plataforma na qual 
pudessem aceder aos detalhes da sua 
conta, aos pedidos, faturação 
e pagamentos de forma autónoma. 

Solução

Benefícios

DesafioPASSO 3
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PASSO 3

A abordagem de desenvolvimento Agile

A First Mile é uma empresa de rápido crescimento e evolução. Assim, 
qualquer que seja a implementação a fazer, é necessário ter em conta 
as necessidades do crescimento futuro, bem como as necessidades do 
negócio atual. 

O que pode acontecer, nestes casos, é que o crescimento da empresa possa 
ultrapassar algumas soluções em desenvolvimento, já que a realidade pode 
ser diferente quando essas estiverem prontas. Desta forma, a Xpand IT 
decidiu ajudar a First Mile a implementar a metodologia XPagile. 

A implementação desta metodologia foi um desafio para ambas as 
empresas: a First Mile teve de introduzir uma nova metodologia à sua equipa 
e a Xpand IT teve de adaptar a metodologia XPagile, utilizada in-house, 
a outra realidade. 

No final, a decisão acabou por ser feliz, na medida em que se eliminaram 
inúmeras barreiras e obstáculos entre as equipas de negócio e a área de IT, 
permitindo com que as duas equipas falem agora a mesma linguagem. 
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