
Da Estratégia para 
toda a organização
Os 9 Elementos Essenciais para a Transformação 
Total dos Negócios



Diante dessa crescente volatilidade e 
complexidade, as empresas precisam 
se transformar para se manterem 
competitivas
Mas a transformação é muito mais do que apenas 
definir e anunciar uma nova estratégia. Significa 
desencadear mudanças reais e abrangentes em sua 
direção estratégica, em sua cultura corporativa e com 
toda a sua organização, de ponta a ponta, incluindo 
abordar seus processos, sistemas de TI, pessoas e 
riscos.

É aqui que um Enterprise Management 
System se torna um ativo estratégico 
para sua empresa
Ele ajuda a elaborar uma maneira de trabalhar para 
que você esteja no controle total de sua organização em 
constante mudança. Você ganhará maior visibilidade 
nas operações de ponta a ponta e a transparência 
necessária para tomar decisões de negócios 
impactantes e protegidas contra a obsolescência.

Com um Enterprise Management System impulsionado 
pela solução ARIS o ajudará a resolver seus problemas 
organizacionais, gerenciar processos e impulsionar a 
excelência operacional para criar valor de longo prazo.

E existem 9 razões para isso, veja a seguir.

O ativo estratégico para 
excelência operacional
Em todos os setores e regiões, a necessidade 
de globalização e transformação digital é enorme 
e muda radicalmente a forma como a sua 
organização compete no mercado. 

O ambiente competitivo de hoje é muito mais 
imprevisível do que há uma década. Novos entrantes, 
concorrentes e as contínuas mudanças de tecnologia 
vindas de todos os lados estão trazendo inúmeros 
novos desafios, incluindo:

• Adaptar-se a mudanças constantes

• Acompanhar a velocidade do mercado

• Satisfazer as expectativas dos clientes

• Estar em conformidade com mudanças 
regulatórias

• Simplesmente garantir a transparência e 
a qualidade



9 elementos essenciais de um 
Enterprise Management System
Um Enterprise Management System consolida sistemas de gerenciamento tradicionalmente separados em 
uma única fonte para garantir que as operações e a transformação sejam executadas sem percalços. 

Além de uma nova visão estratégica e abordagem operacional clara que define como você deseja administrar 
seus negócios no futuro, você precisa criar uma estratégia unificada para total controle organizacional durante os 
períodos de transição.

Os 9 elementos essenciais de um Enterprise Management System, impulsionado pelo ARIS da Software AG, ajudam 
você a construir uma base sólida para mudanças e o colocam no comando para que você possa dar suporte a 
todos os níveis de stakeholders e levar a estratégia a todos.

Estratégia clara
• Defina como a sua organização cria, entrega e captura valor de forma sustentável
• Identifique as formas de trabalhar e as boas práticas
• Repense o seu modelo operacional e elabore um plano vencedor para sua empresa
• Documente, analise e implemente sua estratégia sistematicamente
• Coloque a estratégia de seu plano de negócios em ação com base em cenários atuais e futuros
• Ofereça aos clientes o melhor produto ou serviço baseado em processos centrados no cliente



Design flexível
• Documente e projete sua nova estratégia 

corporativa de ponta a ponta

• Alinhe os negócios e dependências entre 
organizações, processos, dados, riscos e 
aplicações de TI

• Considere a opinião dos clientes e 
simplifique a jornada deles para melhorar 
os níveis de satisfação

• Garanta que os processos estejam 
intimamente ligados em toda a empresa 
para conectar pessoas, processos e 
tecnologias

Implementação eficiente
• Implemente sistematicamente sua 

estratégia alinhando-a com as operações 
diárias

• Compartilhe informações do processo 
com um portal de processos customizável, 
flexível e baseado em perfis, que fornece 
perspectivas individuais de usuário

• Distribua informações operacionais para as 
pessoas certas e forneça aos funcionários 
acesso a informações atualizadas dos 
processos e de seus status, em qualquer 
lugar em que estejam

Pessoas engajadas
• Faça com que todos se sintam parte 

de uma única equipe, otimizando a 
transparência e a comunicação

• Reconheça os potenciais receios 
dos funcionários

• Crie uma atitude mental compartilhada em 
toda a empresa, em todas as hierarquias, 
e inclua todas as partes interessadas em 
um portal flexível, com acesso baseado em 
funções

• Incentive as pessoas a contribuírem com 
seus conhecimentos de acordo com seu 
nível de habilidade

• Destrave o poder da melhoria dos 
processos colaborativos, capacitando 
qualquer pessoa a colaborar, a qualquer 
hora, em qualquer lugar



Melhoria contínua
• Estabeleça políticas para toda a empresa 

e mantenha os processos sob controle

• Gerencie e governe o processo de 
transformação com base em processos de 
governança automatizados usando uma 
abordagem orientada por modelo

• Atinja excelência na qualidade ao definir e 
implantar seus padrões

Insights de ponta a ponta
• Crie uma visão abrangente de todos 

os detalhes relevantes para direcionar 
decisões de negócios confiáveis todos 
os dias

• Compare os indicadores de performance 
(KPIs) internos com o benchmark do setor 
ou com os trimestres financeiros anteriores 
e analise informações de muitas fontes para 
tomar as melhores decisões em todos os 
níveis de sua empresa

• Utilize análises inovadoras e visualizações 
atraentes e forneça insights fáceis de 
interpretar rapidamente

Garanta a conformidade
• Identifique riscos regulatórios e defina 

controles apropriados para garantir a 
conformidade

• Adapte-se rapidamente às novas leis e 
regulamentos e mostre que você está em 
conformidade com a LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados) e outros requisitos 
regulamentares internos/externos

• Defina políticas e diretrizes para garantir 
que todos estejam alinhados

• Habilite um sistema de controle interno 
eficiente com testes de controle contínuos 
e relatórios confiáveis para demonstrar 
conformidade



 

“A transformação é obviamente 
um desafio ... Ter esse repositório 
central realmente permite que 
todos tenham uma visão de nossa 
transformação.”
— Architecture and Strategy Planning Lead, Philips

“ARIS tornou possível a visualização 
de nossos processos e estabelecer 
uma base de comparação que 
nos permite identificar áreas de 
potencial melhoria muito mais 
rapidamente.”
— Consultant, Central Quality Management, 
	 Hermes	Fulfillment

“Obter o ARIS é como contratar o 
melhor jogador do mundo para se 
juntar ao seu time. O ARIS torna 
a governança, treinamento de 
pessoal, comunicação interna e seu 
trabalho mais fácil. Na verdade, é 
tão intrínseco ao trabalho que até 
meu gato reconhece o manual do 
fluxograma do ARIS na tela do meu 
iPad®.”
— Department Head, Business Process Management 
 Fibabanka A.S.

Gestão de Risco Integrada 
(IRM – “Integrated Risk 
Management”)

• Crie uma visão integrada de quão bem sua 
empresa gerencia seu conjunto exclusivo de 
riscos

• Otimize processos de negócios, identificando 
riscos intrínsecos

• Avalie os riscos regularmente e estabeleça 
medidas eficazes para eliminá-los ou mitigá-
los

• Documente e monitore incidentes e 
perdas em escala global; resolva problemas 
imediatamente

• Obtenha o equilíbrio certo entre risco, 
controle e desempenho dos negócios

Monitoramento e análise 
contínuos

• Melhore a transparência de sua empresa 
com base em visualizações poderosas 
e confiáveis de mineração de processo 
(“process mining”) e análise de dados

• Tome decisões melhores analisando 
processos concluídos e em execução, 
comparando-os com seus KPIs

• Compare processos na teoria a processos 
como são no mundo real para ver se estes 
são executados conforme planejado

• Crie uma visão de 360 graus de seus 
processos para obter insights inteligentes 
sobre seus negócios e encontrar 
oportunidades de melhoria



Alinhe sua organização com um Enterprise Management System adaptável para transformar sua estratégia em sucesso com todas as 
principais competências para transformar totalmente e executar com perfeição. Com um Enterprise Management System, impulsionado 
pela solução líder do setor, o ARIS da Software AG, você poderá dirigir iniciativas de transformação fundamentais e alcançar resultados 
mensuráveis. Desde a definição da estratégia e repensar as formas de trabalhar, até apoiar a execução e monitorar os resultados, o ARIS 
ajuda você a criar uma estratégia unificada para garantir o alinhamento organizacional e o engajamento dos funcionários.

Comece agora! Adote a transformação criando seu próprio Enterprise Management System. Torne-se uma organização ágil, que supera a 
concorrência, e se mantenha preparado para o futuro.

Obtenha total controle de sua empresa em constante evolução 
com um Enterprise Management System, habilitado pelo ARIS
As iniciativas de transformação digital funcionam melhor quando você se concentra em mudar e conquistar os corações e as mentes 
da organização, além da cultura e dos processos internos. Um sistema de gestão empresarial com tecnologia ARIS o ajuda a atingir 
excelência em tudo que faz e a compreender melhor o seu negócio.

Transforme 
Converta Visão em 

resultados

Otimize
Atinja Excelência 

Operacional

Controle
Garanta sua Licença para 

Operar



Dê o próximo passo
Para saber mais, acesse: www.SoftwareAG.com/ems

ebook-aris-ems-ptbr

SOBRE A SOFTWARE AG
Software AG é a pioneira do software para um mundo verdadeiramente conectado. Desde 1969, já ajudou mais 
de 10.000 organizações a utilizar software de infraestrutura para conectar pessoas, departamentos, sistemas e 
dispositivos. A Software AG torna possível organizações verdadeiramente conectadas por meio de integração & 
APIs, IoT & analytics e transformação de processos de negócios e TI. As tecnologias da Software AG estabele-
cem um fluxo contínuo de dados, permitindo que tudo e todos trabalhem juntos para identificar oportunidades, 
tomar decisões e agir de forma imediata visando a excelência operacional. A empresa de origem alemã possui 
mais de 4.700 funcionários em mais de 70 países. Para mais informações visite www.softwareag.com/br .
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