SIMPLIFICAÇÃO
DOS NEGÓCIOS
Baseado na pesquisa ‘Simplifying the Future of Work’
Mais camadas de processos, decisões e sistemas de TI resultam em sobrecarga na complexidade,
e com isso a simplificação ganha destaque estratégico. Para entender o desafio, a SAP e o
Knowledge@Wharton entrevistaram 692 líderes e equipes em todo o mundo para colher opiniões
sobre o assunto nos dias de hoje - e no futuro.
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Recursos de liderança simplificados
Com a disponibilização de ferramentas de TI para autosserviço, os líderes
têm acesso às informações necessárias para conduzir e simplificar seus
negócios, de modo a agilizar o processo decisório
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“A complexidade gera
inércia e sensação de
impotência.”
“A simplificação
é rápida, simples
e sem percalços.”

Iniciativas de
simplificação
citadas pelos
entrevistados

•
•
•

“Reduza as
barreiras con
tra mudanças
e recompense
os esforços
voltados à
simplificação.”

84% Simplificação de um processo de negócio dentro de minha equipe
82% Simplificação da forma de comunicação de minha equipe
52% C ondução de iniciativas de simplificação cujo efeito se fez sentir
além de minha equipe

•

39% Simplificação de tecnologia dentro de minha equipe

“À medida que as empresas se expandiram globalmente e adotaram
terceirização e tecnologias em maior escala, a complexidade das
operações aumentou. Desse modo, a necessidade de simplificação
ganhou novas proporções.”
— Morris Cohen, professor de operações e gestão de informações da Wharton
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