
Empresa Inteligente
É a forma de prever e liderar no seu mercado.
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Point of View - Empresa Inteligente

Sumário Executivo
A Quarta Revolução Industrial lançou a Era da 
Inteligência, transformando negócios. Essa transformação 
requer mais do que tecnologia e as empresas estão 
limitadas pela falta de percepções ou de inteligência 
corporativa que as ajude a prever os desafios do 
mercado, em vez de reagir a eles. 

Carência de conhecimento, ferramentas inadequadas e falta 
de experiência continuam a inibir a transformação. Quando 
tudo isso é combinado com o desafio da complexidade dos 
processos de negócio, as organizações se tornam rígidas e 
incapazes de conectar os aplicativos do negócio com novas 
tecnologias e, em última análise, se tornam incapazes de 
ativar percepções e inovar com velocidade e escala. Nessas 
condições, fica quase impossível diferenciar sua organização 
e liderar no mercado.

Para superar esses desafios, a Avanade defende a 
transformação para uma Empresa Inteligente, capaz de 
prever e liderar seus mercados por meio da realização 
digital, que permite agilidade nos processos de negócio 
e ativando percepções e inovação. 

A Avanade acredita que líderes de negócios bem-sucedidos 
estão transformando suas empresas em Empresas 
Inteligentes. Eles estão fazendo isso, em primeiro lugar, 
integrando novas tecnologias para criar um espaço pronto 
para o digital. Nesse espaço digital, existe uma base de 
aplicativos de negócios inteligentes conectados a 
operações, processos e tecnologias de negócio novos e 
existentes. O resultado é a realização digital, agilidade nos 
processos de negócio, além de percepções e 
inovação no setor.

Este ponto de Vista da Avanade aborda três aspectos da 
Empresa Inteligente e como eles podem ajudar as 
empresas a oferecer as necessárias experiências de 
cliente e de funcionário. Ele descreve como a Empresa 
Inteligente fornece benefícios na forma de percepções, 
inovação e eficiência para setores específicos para gerar 
vantagens competitivas. E explica quais de recursos e 
"vetores" de conhecimentos especializados uma 
empresa provavelmente necessitará para implantar 
uma Empresa Inteligente.



Na Era da Inteligência, a Empresa Inteligente 
pode prever e liderar em seus mercados através 
da realização digital, permitindo agilidade nos 
processos de negócio e ativando percepções 
e inovação.

A Empresa Inteligente é aquela que leva 
aplicativos de negócios inteligentes a obter 
percepções e ajudar as empresas a prever e 
liderar em seus mercados. Esses aplicativos de 
negócios inteligentes usam dados e inteligência 
para identificar novas oportunidades de negócios 
e possibilitar melhores decisões em todos os 
níveis organizacionais. Eles quebram as barreiras 
entre tecnologias tradicionais como CRM e ERP. 
Eles se integram a uma plataforma de nuvem 
mais ampla, que inclui funções de processos 
centrais da empresa e tecnologias inovadoras.

Os principais vetores de negócios de uma Empresa 
Inteligente incluem o espaço digital das tecnologias 
integradas, aplicativos de negócios inteligentes 
conectando os sistemas de inteligência e soluções 
desenvolvidas com percepções e relevância para o 
setor de forma a gerar diferenciação. 

Como resultado, empresas inteligentes têm 
maiores probabilidades de realizar seus objetivos 
de negócio, simplificar processos de negócios para 
capacitar funcionários e melhorar as experiências 
de cliente e inovar com percepções do setor 
baseadas em inteligência tanto de pessoas quanto 
de máquinas. Esses três aspectos—realização 
digital, agilidade de processos de negócios e 
percepções e inovação—são os resultados 
diferenciados da Empresa Inteligente.
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Apresentando a Empresa Inteligente
As empresas podem superar esses desafios 
tornando-se empresas inteligentes.
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Vejamos mais 
de perto...
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Processos corporativos ultrapassados são um empecilho 
para a criação de grandes e melhores experiências de 
cliente e maior engajamento dos funcionários. A empresa 
pode superar esse obstáculo criando operações que 
coloquem as pessoas em primeiro plano e soluções 
que permitam que clientes e funcionários superem 
a complexidade. 

Um elemento chave na agilidade dos processos de 
negócios é a simplificação dos processos de negócios 
e entrega-los visando requisitos, percepções e 
alinhamento cultural específicos do setor. O foco no 
setor é crucial para atender as diferentes necessidades 
dos clientes e funcionários em cada mercado e a 
Empresa Inteligente precisa de funcionários treinados 
e talentosos para lidar com tarefas mais complexas que 
cada vez mais serão chamados para executar. 

Por exemplo, projetos de CRM e ERP hoje ainda focam 
muito em replicar a complexidade dos sistemas anteriores 
por uma questão de combinação de requisitos únicos do 
setor ou específicos do cliente. Empresas Inteligentes 
poderiam, em vez disso, aproveitar o aplicativo padrão da 
nuvem e adotar processos de negócios que são melhores 
práticas no setor para corresponder aos requisitos de 
funcionalidade "last mile". Simplificação é uma meta e o 
modelo de entrega da nuvem para aplicativos de negócios 
contribui para tornar essa meta uma realidade.

                  Percepção e Inovação  

Os sistemas de inteligência e os constantes avanços 
tecnológicos são essenciais para capacitar as empresas 
a inovar com escala e velocidade—e causar disrupção 
em seus mercados. Isso requer integração com os 
últimos avanços em inteligência artificial, automação, 
internet das coisas, realidade virtual/aumentada, entre 
outros. Para tanto, as empresas precisam ter acesso a 
habilidades de assessoria de nível internacional, 
percepções sobre novas tecnologias e experiências 
intersetoriais. A abordagem centrada nas pessoas deve 
difundir maior inteligência em todos os níveis da 
empresa, desde estratégia até operações. Deve ir além 
de silos de aplicativos para identificar informações 
conectadas em qualquer lugar na empresa, mas deve 
ter um bom embasamento em gestão de mudanças e 
práticas de adoção pelo usuário.

Ser capaz de prever e liderar em seus mercados é uma 
grande aspiração dos líderes, e sem inteligência, 
percepções e inovação sua empresa só conseguirá 
reagir, ou no máximo ser proativa, mas em última 
instância irá falhar...há algumas empresas de altíssimo 
nível que nessa Era de Inteligência pagaram o preço 
por não terem sido capazes de prever, se adaptar e 
inovar a tempo.

                  Realização Digital  

A Empresa Inteligente precisa de mais do que apenas 
tecnologia. Ela requer as habilidades, cultura e 
ferramentas certas dentro da organização, além das 
parcerias certas. O uso de mais tecnologias 
inteligentes, por exemplo, requer uma força de 
trabalho treinada e motivada para usá-las. Essa força 
de trabalho deve estar equipada com as ferramentas 
digitais corretas para o local de trabalho, incluindo 
ferramentas para acelerar a transformação. O parceiro 
escolhido para fazer essa transformação deve ser 
totalmente confiável—e digno dessa confiança. Dado 
o risco inevitável em qualquer grande projeto de 
tecnologia, uma empresa que deseja se tornar Empresa 
Inteligente não pode ter menos do que isso.

Point of View - Empresa Inteligente

Agilidade nos 
Processos de Negócio                   Percepção e Inovação                                     Realização Digital                    Realização Digital  
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O diferencial da Avanade 

Por que as empresas líderes em análise de mercado e clientes 
corporativos escolhem a Avanade? Por nossos serviços 
digitais sem igual e pelos recursos que viabilizam a Empresa 
Inteligente. Temos uma parceria próxima com nossos 
cofundadores, Accenture e Microsoft, o que nos traz uma 
vantagem incomparável em conhecimento especializado em 
tecnologia, amplitude de negócios e percepções da indústria. 

A jornada pela transformação digital pode ser complexa, mas, 
com o guia certo, ela não tem que ser longa ou arriscada. 
Os serviços Avanade Advisory Services podem transformar 
rapidamente a visão de uma empresa em estratégias 
executáveis e resultados de negócio. Uma chave: 
A abordagem centrada no ser humano da Avanade, que 
equilibra as necessidades dos usuários de tecnologia com 
os requisitos do negócio.

Uma forma pela qual oferecemos o benefício da nossa 
parceria Microsoft-Accenture-Avanade para nossos 
clientes é através do Avanade Intelligent Enterprise 
Solutions (AIES). Nosso programa AIES fornece transfor-
mação digital baseada no processo de negócio através de 
configurações específicas do setor. O AIES está ligado ao 
Dynamics 365 e aplica essas melhores práticas em todo o 
ciclo de vida da implantação.

Quer saber o que pode significar para sua empresa tornar-se 
uma Empresa Inteligente? Quer traçar um rumo em direção a 
melhores experiências de clientes e funcionários?

Find out how:  www.avanade.com/intelligent-enterprise 
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O líder indiscutível na The Forrester Wave 
Veja o que a empresa de pesquisa e assessoria 
Forrester disse em seu relatório “The Forrester Wave™: 
Microsoft Dynamics 365 Services, Q4 2017”³:

“A escala, a pegada intersetorial e a linhagem da 
Avanade dão a ela uma proposta única. Subsidiária 
da Accenture, a Avanade não apenas tem quase o 
dobro de profissionais em Microsoft Dynamics do 
seu concorrente mais próximo, mas também é um 
dos poucos provedores de serviços com uma 
carteira equilibrada, empregando profissionais de 
CRM e ERP em proporções iguais.  Foi rápida em 
aproveitar a crescente aceitação do Dynamics para 
implantações de ERP envolvendo toda a empresa, 
com mais de 50 contratos desse tipo nos últimos 
anos. Como os módulos de ERP do Dynamics têm 
origem em sua herança como subsidiária e como 
os módulos de ERP e CRM se tornam vetores da 
transformação digital, a habilidade de acessar as 
competências da Accenture em consultoria e 
setores da indústria se torna uma proposta 
imbatível.  Pense na Avanade particularmente 
quando a implantação do Dynamics for parte de 
um modelo de negócio mais amplo e de uma 
transformação dos processos de negócio” 
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Sobre a Avanade

A Avanade é a consultoria líder em soluções inovadoras de 
digital e nuvem, soluções de negócios e experiências que 
levam design aos seus clientes, entregues por meio do poder 
das pessoas e do ecossistema Microsoft. Com participação 
majoritária da Accenture, a Avanade foi fundada em 2000 pela 
Accenture LLP e pela Microsoft Corporation e possui 30.000 
pessoas digitalmente conectadas em 24 países.

Saiba mais em www.avanade.com

Notas de rodapé:

�  “Gartner: Top 10 Strategic Technology Trends for 2017: Intelligent Apps” (As 10 Maiores Tendências Estratégicas de 
Tecnologia para 2017: Aplicativos Inteligentes)

�  “IDC  FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2018 Predictions” (IDC FutureScape: Previsões de 2018 sobre a
Transformação Digital Mundial)

�  “The Forrester Wave™: Microsoft Dynamics 365 Services, Q4 2017,” (The Forrester Wave™: Serviços Microsoft 
Dynamics 365, T4 2017)




