É A HORA DE
UMA NOVA
ESTRATÉGIA
DIGITAL
REPENSANDO A TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL PARA A NOVA REALIDADE

"EMPRESAS QUE DEMORARAM PARA
ADOTAR A TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL AGORA ENCONTRAM-SE EM
UMA "PLATAFORMA EM CHAMAS". "
(Insight resumido pelo CEO da Fortune, Alan Murray
após uma recente reunião virtual com 40 CEOs).

A transformação digital tem sido um tema popular por anos. No entanto, poucas empresas
foram bem sucedidas em 'transformar' suas organizações. Esse fato tornou-se óbvio
após a pandemia, brilhando uma luz dura sobre as empresas despreparadas para lidar
com o ritmo da mudança.
As razões para isso variam. Algumas empresas ignoraram a necessidade de transformação,
acreditando que ainda tinham muito tempo. Outros implementaram uma série de projetos
caros, que tomaram muito tempo para serem finalizados e que não conseguiram entregar valor real.
Em um mundo que está acelerando rapidamente, determinadas abordagens para
transformação digital não funcionam. O ritmo da mudança é implacável e está forçando as
empresas a trabalhar mais do que nunca para permanecerem relevantes. Continuar a
fazer 'negócios como de costume' não é uma opção.
É hora de repensar como a transformação digital pode mudar a vida da sua empresa.
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VOCÊ SÓ
DESCOBRE QUEM
ESTAVA NADANDO
PELADO QUANDO
A MARÉ ABAIXA.

ISSO NÃO É
TRABALHO

> $100B
Total de Investimentos
em digital entre 2016 e
2018. Na maioria dos
casos, os resultados
esperados falharam.

Quando a pandemia aconteceu, quase 70% das
empresas tinham iniciativas de transformação digital.
A maioria ainda se encontra despreparada. É claro
que os problemas que elas estão enfrentando começaram antes de 2020 e não foram embora.
Então, por que essas iniciativas de transformação não
foram entregues? Parte do problema era um
rígido processo de implementação que levou
meses, ou anos, para serem finalizados. O maior
obstáculo estava em escalar a inovação!

PARAR UM
INVESTIMENTO NO
FUTURO É O CAMINHO
PARA O FRACASSO.
A taxa de mudança para a realidade atual
dos negócios e a tecnologia têm sido
explosivas. E ela só vai ﬁcar mais rápida.
Aqueles que lideram quando surgem
oportunidades começam a fazer as coisas
meses à frente de todos os outros.
Se você não está liderando, acaba
deixando o seu negócio vulnerável a
cada mudança. Quando os seus
concorrentes estão à frente de você,
eles percebem oportunidades que você
ainda não consegue enxergar.
Para acompanhar o implacável ritmo de
mudança,
você deve agilizar as
operações e permitir que sua força de
trabalho alcance mais com menos
esforço. O caminho para conseguir isso
sem investir em tecnologias digitais
será mais duro e penoso.

O QUE ISSO SIGNIFICA
NA ATUALIDADE?
VOCÊ NÃO PRECISA CONTINUAR
USANDO OS VELHOS MÉTODOS DE
IMPLEMENTAÇÃO,
ESPECIALMENTE
AGORA.
Em um cenário onde não se pode ver
longe o suﬁciente antes de planejar,
saber como comprar e implementar
pode ser o diferencial entre sucesso e
fracasso.
Novas
formas
de
compra
e
implementação podem acontecer de
forma gradual e contínua, oferecendo
sempre o que há de mais inovador nos
seus projetos.

OS ORÇAMENTOS DE CAPEX
ESTÃO CONGELADOS. E AGORA?
No passado, projetos de transformação digital signiﬁcavam comprometer-se em um processo de vários anos.
Grandes funcionalidades levavam meses para rodar,
com retorno esperado um ou dois anos depois.
Com orçamentos CAPEX congelados ou eliminados, isso
não é mais uma possibilidade. Mas ﬁcar parado, fechar
e não fazer nada também não é uma opção. Quando
todo mundo está pisando nos freios, pode ser sua
melhor oportunidade para acelerar.

FLEXIBILIDADE É MAIS
IMPORTANTE DO QUE NUNCA.
Como você segue em frente, quando não pode ver além
dos próximos meses? A resposta é ﬂexibilidade.
Os desaﬁos de hoje exigem projetos menores que
podem girar rapidamente, com ﬂexibilidade para se
adaptar a novas prioridades. Os desaﬁos de negócios
mudam, assim como a direção de sua implementação.
E se a verdadeira transformação oferecer a conquista
de pequenas vitórias ao longo do processo e não
somente o sucesso apenas no Go Live?

É HORA
DE MUDAR!

O CAMINHO A SEGUIR REQUER
UMA NOVA ABORDAGEM PARA
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Esta nova abordagem deve quebrar barreiras e não as
criar. Sua transformação deve ser feita com esforços
rápidos, ﬂexíveis .
Essa nova abordagem é a Transformação Digital como
Serviço (DTaaS). Ele substitui a tradicional implentação
de longo prazo por projetos modulares e de rápida
entrega É uma maneira mais inteligente de
responder às mudanças tecnológicas para o seu
negócio.

DTaaS
Nosso modelo cria
impacto rapidamente. É
altamente adaptável para
oportunidades e ameaças. É ﬁnanceiramente
previsível.
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MODELO DE
ENTREGA FLEXÍVEL
ROTEIRO
DINÂMICO
PREÇO
FIXO

DTaaS
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL COMO SERVIÇO

VOCÊ PRECISA DE

UMA ENTREGA FLEXÍVEL E UM MODELO
PARA GERIR CONFORME NECESSIDADE
A Transformação Digital como Serviços (DTaaS) da FH foi
projetada para fornecer o máximo de valor e retorno sob o
investimento, o mais rápido possível.
O que torna isso possível é nossa abordagem modular. Ela é
baseada em módulos de implementação predeﬁnidos que atingem
os desaﬁos especíﬁcos dos negócios. Cada pequeno projeto é
funcional, com menor risco, mais rápido e sempre atual.
O modelo de entrega modular facilita a mudança de rota dos
projetos com base em suas necessidades de mudança. Se o
negócio tem uma necessidade mais urgente, ele pode colocar um
desses projetos menores em espera e começar um módulo
emergencial. Você será capaz de girar mais rápido, com menos
"custo irrecuperável".
DTaaS pode ﬁnalmente entregar a vantagem competitiva que você
sempre esperou a partir da transformação digital, fornecendo a
ﬂexibilidade que você precisa.

VOCÊ PRECISA DE

UM ROTEIRO DINÂMICO PARA TRAÇAR
O SEU CURSO.
A abordagem DTaaS começa com um roteiro baseado em várias
entregas: estratégia de negócios, oportunidades, ameaças e desaﬁos
do setor. Com base nessas entregas, o roteiro identiﬁca para onde
você precisa ir mantendo o ritmo em todas as áreas do seu negócio.
Ele incorpora o nosso conhecimento coletivo da tecnologia, sua
indústria e sua situação atual.
Mas ao contrário dos roteiros tradicionais, o roteiro dinâmico é hábil
e projetado para girar e se adaptar rapidamente, e sem penalidades.
A chave para essa ﬂexibilidade é o design modular.

VOCÊ PRECISA DE

PREÇO FIXO – SIMPLES, FÁCIL,
ACESSÍVEL.
O DTaaS usa o modelo de assinatura baseado em valor acessível
para pagamentos. O modelo de serviço simpliﬁca o processo de
aquisição, para que você possa usar um único orçamento e contrato.
Esse tipo de projeto pode muitas vezes ser coberto como
operacional de despesas (OpEx) em vez de CapEx.
Esta é uma abordagem que seu CFO vai adorar.

O CAMINHO
EM FRENTE
REQUER UMA
NOVA MANEIRA
DE PENSAR

full-on.
VISÃO. FLEXIBILIDADE. ACELERAÇÃO

A FH, que é membro do Grupo itelligence
resolve o ciclo de software para empresas
que querem ﬁnalmente chegar àfrente.
Com a FH, você está trabalhando com um
parceiro que oferece insight completo,
prescrevendo soluções precisas para ameaças iminentes e oportunidades.
Nós entregamos ﬂexibilidade completa com pacotes que reduzem o risco e o
tempo, assim, valorizando e acelerando o
que você precisa para garantir a
relevância do seu negócio todos os dias.

Podemos ajudá-lo a quebrar barreiras
para que seu negócio possa continuar a
crescer. Podemos mostrar como fazer
uma transformação rápida, ﬂexível e hábil.
Transformação Digital como Serviço é
o futuro.

POR QUE FH?
NÓS TRANSFORMAMOS
CONFIANÇA EM VALOR.

A FH, que é membro do Grupo itelligence, está focada em resolver problemas reais. Trabalhamos em estreita colaboraçãocom vocêpara identiﬁcar novas formas de tornar seu
negócio mais rentável.
Com base em décadas de experiênciacom os clientes, estabelecemos uma parceria conﬁável. Transferimos o conhecimento de projetos SAP, bem sucedidos, em vários setores
e países, para criar novas ideias para o seu negócio.
Juntos, integramos novas tecnologias em seu SAP ou infraestrutura de TI para criar valor
agregado. Otimizamos os processos existentes, ou desenvolvemos inteiramente
novos produtos e serviços – como uma excelente experiência para os clientes.
Para fazer isso, não pensamos apenas fora da caixa; nós também pensamos dentro da
caixa. Em 20 anos, ganhamos únicos insights sobre os processos e requisitos de muitas
Indústrias. Conhecemos as dependências, os limites e as oportunidades das tecnologias
de hoje e do amanhã. Como um modelo inovador prático e orientado a resultados,
integramos tecnologia com processos testados, desde o gerenciamento de linhas de
produção até a entrega de produtos.
Por que empresas em todo o mundo conﬁam em nossas soluções? Porque atendemos a
todas as suas necessidades, fornecendo respostas individuais e sustentáveis para perguntas urgentes que ainda não foram devidamente abordadas.

VAMOS CONVERSAR!
Vamos começar uma conversa sobre como a
Transformação Digital poderia ajudar a sua organização.

www.fh.com.br

