
 Sobre:
A Alliander é um dos maiores operadores 
regionais de energia nos Países Baixos. Ela 
gerencia a infraestrutura e os serviços necessários 
para distribuir eletricidade e gás natural para 
uma grande porção da população Holandesa.

Indústria:
Utilidades

 Tamanho:
5.700+ Empregados

 Receita:

 Metas de negócio:

 Solução BiZZdesign:

Minimizar os custos e a interrupção durante o 
programa de transformação

O Desafio
Depois de mudar para o modelo de entrega Scaled Agile em 2017, a 
Alliander passou em muito pouco tempo de apenas algumas poucas 
equipes de desenvolvimento para um programa completo de 
transformação digital que envolveu mais de 90 equipes ágeis 
autônomas, agrupadas em 5 Trens de Solução Ágil e seguindo vários 
Trens de Entrega Ágil. Este impressionante ‘motor de mudança de 
negócio’ estava criando soluções de negócio e trabalhando em várias 
plataformas compartilhadas, tais como, SAP, Salesforce e GIS. 
Individualmente, eles foram muito eficientes em levar os projetos 
adiante nas suas áreas de interesse imediato. No entanto, quando 
vistos como um portfólio, se tornou óbvio que havia uma desconexão 
entre o trabalho das equipes - não havia uma forma de garantir o 
progresso coordenado em direção à visão estratégica da companhia.

Mais ainda, a própria estrutura da organização também estava 
mudando ao mesmo tempo. Hierarquias existentes foram derrubadas 
e novos procedimentos foram desenhados para moldar a organização 
inteira de acordo com o processo de ponta a ponta do cliente. Ao final, 
isso se transformou em mais uma camada de complexidade que 
tornou difícil de gerenciar. Para garantir o sucesso das suas iniciativas 
de transformação, a equipe de arquitetura de negócio foi convocada 
para trazer clareza ao processo como um todo. Foi quando o 
BiZZdesign HoriZZon foi introduzido.

Como a BiZZdesign Resolveu o Problema
Depois da instalação do HoriZZon, a equipe da Alliander se dedicou 
a criar um sólido modelo de capacidades de negócio. Isso forneceu 
para todas as partes interessadas um vocabulário comum, o que 
era essencial em uma organização tão distribuída. Isto porque, 
embora na prática existissem processos e nomes diferentes sendo 
usados por toda a empresa, essa realidade diversificada poderia 
ainda assim ser efetivamente descrita e roteirizada com a ajuda das 
capacidades de negócio.

Caso de Sucesso de Cliente
Alliander Usa o Planejamento Baseado em Capacidades para Suportar a 
Transformação Digital Ágil

1.8 Bilhões de Euros (2018)

Manter uma visão clara do roteiro e do futuro 
digital

Gerenciar o impacto das mudanças e as 
dependências entre os programas

Acompanhar o desempenho das funções 
distribuídas

Planejamento Baseado em Capacidades

Análise de dependências e impacto nos 
negócios

Metamodelo e notação ArchiMate nativos

Publicação fácil de entregáveis do trabalho 
convincentes

 Benefícios:
Transparência e visão compartilhada para a 
transformação empresarial coordenada

Processo de tomada de decisões estratégicas 
melhorado

Acompanhar e garantir o progresso coordena-
do das equipes ágeis

Nós tínhamos sérios desafios. Como manter uma visão 
clara do futuro de forma que todos atuando neste paradig-
ma autônomo ainda estão trabalhando, ao final do dia, em 
direção à mesma meta? Como você acompanha o progresso 
e a forma como os vários programas interagem?

Martijn van Glabbeek, Gerente de Qualidade &
Gerenciamento de Dados Corporativo da Alliander
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Nós precisávamos de alguma coisa para nos ajudar a manter uma visão geral da organização 
e, mais importante, guiar nossos próximos passos estratégicos.

Martijn van Glabbeek, Gerente de Qualidade &
Gerenciamento de Dados Corporativo da Alliander

Uma vez que o framework central estava em operação, a equipe então continuou para investigar a rede de 
dependências que formavam estas capacidades. Modelar isso através dos vários blocos de construção - tecnologia, 
processos, dados, pessoas - foi feito com sucesso e em pouco tempo os arquitetos tinham uma representação digital da 
organização à sua disposição. Com um forte framework de capacidades de negócio e uma sólida arquitetura no lugar, 
os arquitetos de negócio estavam agora em posição para realizar análises para obter as percepções valiosas que eles 
estavam procuram para suportar a transformação digital da Alliander.

Benefícios
A introdução do HoriZZon permitiu que a Alliander alcançasse vários objetivos de negócio importantes. Primeiro, ele 
ajudou a organização a alcançar e manter uma visão de negócio clara para cada capacidade de negócio crítica. Isso 
claramente delineou como a TI e os dados deveriam transformar as capacidades. Desta forma, o processo se tornou 
muito mais transparente para todos, uma vez que ele descreveu claramente o roteiro de TI para o futuro destas 
capacidades de negócio principais.

A segunda meta alcançada pela equipe foi ser capaz de realizar avaliações personalizadas do desempenho do negócio 
e da TI da companhia. Interessante, essas análises complexas nos processos ou aplicativos locais. Elas são criadas no 
HoriZZon, o que permite que os arquitetos de negócio pesquisem facilmente partes específicas da arquitetura. Para cada 
capacidade, a equipe pode criar relatórios focados em variáveis como custos, desempenho etc. Os entregáveis incluíram 
mapas de calor de Análise de Maturidade, Análise de Alocação de Custos, Análise de Eficiência, e outros. Isso 
proporcionou ótimas percepções sobre como as várias áreas do negócio estão operando e, mais importante, pode ajudar 
os usuários a relacionar o nível de investimento nas capacidades de negócio com o seu desempenho.

E, por fim, a criação de modelos arquiteturais se tornou um prática estabelecida e ajudou a fomentar um processo de 
tomada de decisões melhor. Ligando a tecnologia com as pessoas, com as metas de negócio, ou com a saúde dos vários 
portfólios, foi uma verdadeira descoberta para as partes interessadas executivas. Ao conectar a TI com o negócio desta 
forma, os arquitetos de negócio da Alliander criaram uma defesa poderosa para uma melhor responsabilização sobre a 
alocação de orçamentos e de investimentos, o que ao final fez com que a organização inteira melhorasse.

Sobre a BiZZdesign
A BiZZdesign é uma empresa líder em software de transformação empresarial baseada na Holanda. Fundada em 2000 como 
uma cisão de um instituto de P&D aplicada, hoje a empresa possui presença global e é reconhecida pelos analistas da indús-
tria como um líder no mercado. A suíte BiZZdesign é usada pelas maiores empresas e organizações governamentais ao redor 
do mundo, onde desempenha um papel importante na habilitação de mudanças significativas de negócio.

Ter um modelo de capacidades de negócio é uma coisa boa em 
tempos de estabilidade e mudança lenta. Mas é muito, muito 
importante de se ter em um tempo de transformação do negócio.

Martijn van Glabbeek, Gerente de Qualidade &
Gerenciamento de Dados Corporativo da Alliander
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