
O Accelerated Solutions Environment fornece soluções 
inovadoras em questão de dias em vez de meses
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O que é ASE?

O Accelerated Solutions Environment (ASE) é a 
expressão mais tangível do Collaborative Business 
Experience da Capgemini. Por mais de 15 anos, 
no mundo inteiro, o ASE tem sido um importante 
diferencial que melhora a qualidade, agiliza os 
benefícios e reduz os riscos do negócio de con-
sultoria e tecnologia da Capgemini. O ambiente 
e processo de facilitação da marca ASE, aliado à 
profunda experiência da Capgemini em diversos 
setores, fornece a abordagem mais poderosa que 
existe para lidar com os complexos desafios da 
sua empresa.

Como garantimos que as mudanças ocorram 
a nosso favor e não contra nós? As velhas pre-
missas não estão nos impedindo de enxergar as 
novas tendências?  A Capgemini acredita que a 
melhor maneira de enfrentar esses desafios é por 
meio da criatividade e colaboração de um grupo 
de alto desempenho.

Nós desenvolvemos nosso Accelerated Solutions 
Enviroment para mesclar esses dois princípios, 
de modo a liberar a genialidade do grupo e gerar 

soluções inovadoras e planos de ação em ques-
tão de dias em vez de meses.

A Capgemini ajuda as empresas a resolver seus 
próprios problemas. Com nossa orientação, você 
encontra suas próprias respostas, sendo o res-
ponsável final pela solução e o seu sucesso.

O ASE gera resultados por meio de um pro-
cesso que chamamos de “decision by design”, 
que utiliza compressão de tempo, vários ciclos 
de iteração e processamento paralelo massivo 
para aumentar drasticamente a rapidez com 
que a solução é desenvolvida e a certeza de se 

atingir o valor esperado.

O poder da colaboração

Transformar a sua empresa – quer com grandes 
ou pequenas mudanças – nunca é fácil. Uma 
abordagem de negócio colaborativa possibilita 
explorar o poder exponencial da colaboração.

A Capgemini acredita que o trabalho colaborativo é o 
fator mais importante para obtermos uma vantagem 
competitiva e sucesso duradouro para a empresa.

A Capgemini cria as condições certas para que 
as empresas explorem o poder da cooperação 
dentro da organização e do seu ecossistema mais 
amplo. A colaboração real se caracteriza pela 
preparação meticulosa e uma equipe coesa tra-
balhando junta para atingir um objetivo comum. É 
isso que o ASE pode lhe oferecer.

Entrega agilizada

No ambiente empresarial atual você precisa de-
senvolver soluções inovadoras e implantá-las mais 
rápido e melhor do que seus concorrentes. Suas 
ações devem estar focadas na melhoria da produ-
tividade, previsibilidade, capacidade de resposta, 
flexibilidade e mensurabilidade.

O sucesso depende da capacidade de se adaptar 
com rapidez. A equipe de facilitação experiente do 
ASE, os processos proprietários de tomada de de-
cisão, os recursos com conhecimento global e o 
espaço de trabalho inovador ajudam as empresas 
a tomar decisões melhores, mais rapidamente.
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Com mais de 180 mil profissionais em mais de 40 países, a Capgemini é 
um dos principais provedores globais de serviços de consultoria, tecnologia 
e terceirização. Em 2015, o Grupo reportou uma receita global de 11,9 
bilhões de euros. Em conjunto com seus clientes, a Capgemini cria e 
entrega soluções de negócios, de tecnologia e digitais que atendem às 
suas necessidades, permitindo que conquistem inovação e competitividade. 
Como uma empresa essencialmente multicultural, a Capgemini desenvolveu 
seu modo próprio de trabalhar, o Collaborative Business ExperienceTM, 
com base no Rightshore®, seu modelo de entrega mundial. 

Saiba mais sobre nós:
www.capgemini.com

Conecte-se à Capgemini no Brasil pelo Twitter, Facebook e LinkedIn.

SObre a Capgemini

*Rightshore® é uma marca registrada da Capgemini
Copyright © Capgemini 2014. Todos os direitos reservados.
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“Comparar outras sessões de facilitação com o ASE é como 
comparar a roda com um jato. O ASE é tão superior a qualquer 
coisa que eu já vi que seria injusto dizer que eles são comparáveis”.
Empresa de bens de consumo

“Estamos falando sobre transformar a empresa. Já estive em três 
ASE DesignShops. Quando se tem um projeto complexo, que 
envolva vários departamentos e é um osso duro, esse é o veículo 
certo para ajudar a gerar resultados”.
Vice-presidente executivo de vendas, empresa de serviços de 
networking e tecnologia global

“Estou orgulhoso de nossa 
equipe por se arriscar e fazer 
isso. Ninguém previu como 
isso seria estimulante. Tudo 
está preparado e agora só 
precisamos fazer acontecer”.
Presidente e CEO de 
importante incorporadora

Serviços ASE

Na metade do evento Discovery Day, descu-
bra como o ASE da Capgemini pode causar um 
grande impacto para a solução de um problema 
urgente do negócio.

Os eventos DesignSession® oferecem a oportuni-
dade de agilizar a tomada de decisões comple-
xas, envolvendo entre 40-100 pessoas, durante 
um a três dias.

Usando nossa experiente equipe de facilitação, 
um modelo de mudança em grande escala e um 
espaço de trabalho criativo, ajudamos o cliente a 
atravessar a fase do desenho da solução para a 
implementação. Endereçamos os pontos críticos 
que afetam vários níveis de uma organização.

O Rapid Solutions Workshop® agiliza a entrega de 
projetos tecnológicos críticos.

Essas sessões de design colaborativo de um a 
cinco dias agilizam a entrega de elementos de 
projeto baseados em tecnologia, como proces-
sos, defi nição dos requisitos e planejamento da 
implementação.

Uma Acceleration Zone é uma combinação de 
ambiente dedicado, facilitadores treinados e 
técnicas de aceleração usadas para aumentar 
a produtividade, reduzir os riscos, aumentar o 
apoio dos envolvidos e melhorar a qualidade da 
entrega do projeto. Usamos a Acceleration Zone 
para realizar vários workshops nas instalações 
do cliente ou do projeto no curto ou longo prazo. 
Os Collaborative Workshops usam técnicas e 
metodologias ASE em um espaço adequado 
para grupos com menos de trinta participantes.

QUANDO USAR O ASE

O ASE pode gerar um valor signifi cativo para sua empresa quando você precisa:

• Alinhar o público envolvido – quando diversos envolvidos precisam entender 
a mudança e se comprometer com ela, superando as barreiras organizacionais, 
culturais e políticas. 
• Mitigar os riscos – quando não houver soluções simples, óbvias, e as impli-
cações de um fracasso forem sérias.
• Agilizar a entrega – quando a rapidez da mudança é imperativa e são ne-
cessários planos de ação reais.
• Inovar – quando é necessário explorar, descobrir e aprender de forma cria-
tiva para transformar o seu negócio.
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Soluções ASE geram 
benefícios importantes   

• Rapidez – As empresas realizaram o 
trabalho de três ou mais meses em três dias. 
Um nível de rapidez como esse representa um 
valor adicional de, pelo menos, 25% no pri-
meiro ano após o evento ASE.

• Qualidade – Por meio do processo de 
interação, o ASE ajuda a sua empresa a de-
senvolver a melhor solução.

• Redução dos riscos – A colabora-
ção gera responsabilidade e comprometi-
mento com a implementação da solução, 
para a obtenção de benefícios amplos com 
menos riscos.

O ASE EM NÚMEROS

• 3000+ eventos para mais de 600 clientes

• 40% dos clientes retornam para diversos eventos

• 55% das 100 maiores empresas globais da revista Fortune

• 44% das maiores marcas globais da revista Business Week

“Você fi cará maravilhado com o que descobrirá sobre sua equipe, 
sobre vocês mesmos e o que são capazes de fazer num período 
curto de tempo. Os resultados continuam nos surpreendendo”.
CEO e presidente de rede regional de varejo.

Um evento ASE é cuidadosamente desenvolvido e administrado por uma equipe de facilitação qualifi cada, em um ambiente fl exível, confi gurado especifi ca-
mente para o trabalho a ser realizado na sessão em questão. Os processos de aceleração e colaboração oferecem aos participantes uma experiência voltada 
aos resultados, para que possam se concentrar na resolução dos problemas e não no processo.

O ASE em ação
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O QUE O ASE CONSEGUE FAZER

O ASE tem sido usado para rapidamente:

• Resolver centenas de problemas de integração na maior transformação da 
área de logística da história da Força Aérea dos EUA.
• Criar uma estratégia de crescimento de 3 anos para 7 unidades de negócio.
• Identifi car mais de $500 milhões em redução de custos gerais, de venda e 
administrativos.
• Criar um plano de execução integrado de 18 meses para transformar as 
transações dos clientes por toda a empresa.
• Tomar mais de 250 decisões de integração pós-fusão, documentando o 
racional associado, as prioridades, implicações e impactos nos sistemas.
• Desenvolver uma estratégia de data warehousing.
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Como funciona um ASE

A metodologia comprovada ASE alinha os diver-
sos atores – negócio, tecnologia da informação, 
clientes, fornecedores e especialistas – para de-
fi nir o futuro, oferecendo desde a estratégia geral 
até o design detalhado. O evento ocorre em três 
fases, chamadas de Análise, Foco, Ação (Scan, 
Focus e Act).

Na fase de Análise (Scan), os participantes ex-
ploram novas ideias e perspectivas, enquanto é 
formada a base para uma equipe de alto desem-
penho. Como grupo, eles confi rmam a situação 
atual, criam uma linguagem comum, descobrem 
premissas e problemas críticos e preveem a situ-
ação futura almejada. Os participantes aprendem 
novas formas de trabalho colaborativo.

A fase de Foco (Focus) convida os participantes a 
usar suas ideias para desenvolver e testar possí-
veis modelos da solução sob diferentes perspec-
tivas. Por meio de diversas iterações, as soluções 
inviáveis são deixadas de lado, à medida que o 
grupo compreende a dimensão e implicações 
do problema. O grupo confronta e remove as 
barreiras que impedem a mudança conforme se 
envolvem cada vez mais com o sucesso de seu 
trabalho colaborativo.

A fase de Ação (Act) promove o alinhamento e 
a intenção de agir. São tomadas decisões im-
portantes, consegue-se o apoio dos principais 
envolvidos, o grupo desenvolve os componen-
tes reais da solução e os planos de ação para 
implementá-los, agilizando as decisões sobre 
elementos-chave da solução.

“Nunca vi uma sessão tão bem 
organizada. Juntar e gerir esse 
grupo de pessoas é uma tarefa 
extremamente difícil, mas a 
equipe do ASE lidou com isso 
perfeitamente. Estou muito 
impressionado com esse processo”
Patrocinador executivo - 
Maior empresa de perfuração 
offshore do mundo

“Conseguimos resultados tangíveis que podemos levar à diretoria 
com base nos quais podemos agir. A Capgemini, sua técnica e 
metodologias realmente fi zeram a diferença”.
Vice-presidente, empresa farmacêutica global
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Cada evento é cuidadosamente co-desenhado pela equipe de facilitação do ASE e por uma equipe pequena de sponsors representantes da sua organização. 
Os sponsors garantem que o problema de negócio será abordado com os objetivos, participantes, inputs e outputs corretos a fi m de alcançar os melhores 
resultados. Esta ilustração mostra a dinâmica de um evento de três dias. As atividades do seu evento serão especifi camente preparadas de acordo com os 
objetivos que você identifi cou.

Jornada de um evento ASE

lamina_ase_240316.indd   4 24/03/2016   15:14:35


