
Caso de sucesso de cliente
A TATA Steel Europe construiu uma prática de Arquitetura 
Corporativa, e transformou a cadeia de suprimentos com o  
BiZZdesign Enterprise Studio

 Sobre: 
A Tata Steel é um dos produtores mundiais de 
aço mais dispersos geografi camente, com ope-
rações em 26 países e escritórios comerciais em 
mais de 35 países. A operação Europeia da Tata 
Steel engloba o segundo maior produtor de aço 
da Europa.

Indústria:
Manufatura

 Tamanho:
30.000 empregados

 Linha do tempo:
1999 - Fusão da Koninklijke Hoogovens e   

British Steel plc para formar o Corus Group
2007 - Aquisição pelo Tata Group
2008 - Começou a trabalhar com a ferramenta da 

BiZZdesign
2010 - Renomeada Tata Steel Europe 

 Metas de negócio:
Alinhar os departamentos de TI e melhorar a 
colaboração
Modelar uma visão geral completa dos 
processos de negócio, aplicativos e infraes-
trutura 
Criar uma fonte central de informações 

 Solução BiZZdesign:
Uso de padrões abertos: TOGAF® & 
ArchiMate®
Uma plataforma de modelagem colaborativa
Modelagem to estado atual e futuro da 
organização

 Benefícios:
Implementação de soluções padronizadas de 
TI para todas as fábricas
Estratégia de alto nível traduzida em metas 
claras para a arquitetura alvo
Cadeia de suprimentos mais efi ciente

Mudança é parte do DNA da Tata Steel Europe; ela foi formada através 

da fusão de duas companhias em 1999, e foi adquirida pelo Tata 

Group em 2007. No entanto, cada fábrica vinha trabalhando de forma 

independente uma da outra, a colaboração era limitada, e havia pouca 

percepção em relação ao suporte de TI para os processos de negócio. 

Para estabelecer um processo consistente e efetivo, a equipe de 

Estratégia & Arquitetura (EAS) precisava melhorar a colaboração entre 

os departamentos de TI, e implementar uma prática de Arquitetura 

Corporativa.

O desafi o 
Criar uma visão geral dos processos, aplicativos e infraestrutura

Por muitos anos, após fusões e aquisições, a Tata Steel Europe não 

funcionou como uma organização, mas como fábricas individuais.  Isto 

signifi cava que não havia uma visão geral dos processos de negócio, 

aplicativos e infraestrutura em uso, e sobre os relacionamentos entre 

estes domínios.

Isto levou a difi culdades dentro da cadeia de suprimentos Europeia, 

como, por exemplo, se pedidos de aço eram feitos para uma fábrica, o 

aço tinha que ser produzido naquela fábrica. A equipe de EAS precisava 

juntar todos os departamentos de TI para colaborar e criar uma fonte 

de informação central para otimizar tais processos.

A solução 
Modelagem colaborativa dos estados atual e futuro

A Tata Steel Europe escolheu o Enterprise Studio devido à sua facilidade 

de uso, suporte a padrões abertos como TOGAF® e ArchiMate®, e o 

suporte ao cliente da BiZZdesign. “Arquitetura Corporativa raramente 

é aplicada na manufatura, mas funcionou muito bem para nós. Usar 

uma linguagem e ferramenta comum já nos levou à otimizações 

que, de outra forma, seriam muito difíceis de realizar,” diz o Arquiteto 

Corporativo Gert-Jan Kamer .

O departamento de TI descobriu que a ferramenta de modelagem 

facilitava a modelagem colaborativa através das fronteiras e limites das 

fábricas individuais. Os arquitetos trabalharam juntos para criar uma 

imagem do estado atual, o que por sua vez permitiu que eles então 

determinassem as capacidades organizacionais, e estabelecessem 

metas para defi nir um estado futuro desejado.



Descrever processos e interações entre sistemas é muito efi ciente. As visões 
fornecem uma visão geral completa para fácil acesso à documentação. Através 
da modelagem, todos os componentes são muito mais transparentes.

Gert-Jan Kamer, Arquiteto Corporativo

Benefícios
Cadeia de suprimentos mais efi ciente

Os arquitetos criaram modelos no Enterprise Studio para ajudar a refi nar a cadeia de suprimentos completa 

para a Europa, o que resultou em um processo mais efi ciente para a produção e distribuição de aço, e 

ajudou a reduzir os custos.

Implementação de soluções padronizadas em todas as fábricas

O Enterprise Studio e sua linguagem de padrão aberto ArchiMate permitiu que os vários departamentos de TI 

colaborassem em soluções de TI padronizadas, resultando em processos consistentes e efetivos.

Estratégia de alto nível traduzida em metas claras para a arquitetura alvo

A equipe de Estratégia & Arquitetura Corporativa obteve percepções sobre o impacto das mudanças estratégicas no 

nível corporativo, e foi capaz de estabelecer metas claras para a arquitetura, que foram usadas para defi nir o roteiro e 

portfólio de projetos para os anos seguintes.

Exemplo de arquitetura de 
processos e aplicativos

A equipe de Estratégia & 

Arquitetura Corporativa criou 

modelos para cada etapa na cadeia 

de suprimentos.  Estes modelos 

mostram os relacionamentos entre 

fl uxos de informação, processos e 

aplicativos.

Sobre a BiZZdesign
A BiZZdesign é uma empresa de software que suporta as organizações no desenho da mudança dos negócios. Somos 

uma organização global com 1,000+ clientes nos seis continentes, e escritórios em vários países ao redor do mundo. 

Os analistas nos reconhecem como um líder de mercado com produtos líderes na categoria.

Fundada em 2000 como uma cisão de um instituto de P&D aplicada, temos fortes raízes na pesquisa e inovação. 

Nossos produtos são baseados em nosso profundo conhecimento no domínio do desenho e das mudanças nos 

negócios. Nossa força de consultores de campo fornece as informações mais atualizadas sobre as necessidades dos 

clientes e as tendências do mercado.
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Representante no Brasil:
Centus Consultoria e Negócios - +55 31 99279-0290 - www.centus.com.br

www.bizzdesign.com


