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QUEM SOMOS 

A NEXON é uma empresa de consultoria constituída por profissionais especializados em 

Gerenciamento de Processos do Negócio e Tecnologia da Informação, aplicando o seu capital 

intelectual no desenvolvimento de soluções personalizadas, para atender necessidades 

específicas de seus Clientes. 
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HISTÓRICO 

A NEXON atua desde 1992 junto a Forma Informática e a partir de 2010 passou a atuar como 

uma empresa independente, mantendo a mesma equipe de consultores e oferecendo os 

mesmos Serviços, com o mesmo nível de qualidade e comprometimento oferecidos pela 

Forma Informática, fazendo uso de todas as Metodologias aplicadas. 

A utilização de metodologias e técnicas, aliada à experiência de nossa equipe de consultores, 

permitiu à NEXON, através de um processo de inovação contínua, aprimorar os seus Serviços, 

com soluções focadas no alinhamento de tecnologias, processos e pessoas, às estratégias das 

empresas, para que se mantenham em equilíbrio as dimensões do Modelo de Operação da 

Empresa: Processos do Negócio, Modelo Organizacional, Cultura, Tecnologia da Informação e 

Business Intelligence. 
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VALORES 

Nossos Valores ressaltam a importância das Pessoas em todo processo de realização e criação, 

exaltando as relações de negócios como uma fonte de energia criativa e realizadora, 

responsável pela formação da cultura e transformação da empresa. 

Conhecimento Compartilhado 

Incentivo para que as Pessoas exponham o seu conhecimento, visando despertar o potencial 

criativo do grupo, para que contribuam com a transformação e inovação da empresa, através 

de processos coletivos de co-criação de valor. 

Resultado Efetivo 

Oferta de soluções que atendam às verdadeiras necessidades dos clientes, adequando a 

excelência de execução dos serviços ao real valor esperado pelo Cliente, garantindo a 

continuidade do relacionamento baseado na transparência, seriedade e comprometimento, 

com a consecução de objetivos comuns. 

Sinergia 

Incentivo ao trabalho em grupo exaltando a cooperação entre as Pessoas, para que as 

capacidades e competências individuais possam ser exploradas e aplicadas em favor de um 

objetivo comum. 

Inovação 

Atenção para as mudanças que possam intervir ou contribuir com o desenvolvimento de 

soluções inovadoras gerando um melhor resultado dos serviços prestados a nossos Clientes. 
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DIFERENCIAIS 

 

 

Oferta de experiências de CONFIABILIDADE E COMPROMETIMENTO, com base na construção de
relações baseadas em uma postura transparente

ATUAÇÃO PERSONALIZADA E EFETIVA visando agilidade e qualidade dos resultados gerados ao
longo de cada projeto, dentro do FOCO DO CLIENTE, viabilizada através do uso de
metodologias de trabalho consagradas junto ao mercado

Capacidade de desenvolver soluções com uma VISÃO INTEGRADA DO NEGÓCIO (capacidade de
percepção global e interdependências), contribuindo com a construção gradativa da
Arquitetura Empresarial, e conseqüente ALINHAMENTO DE ESTRATÉGIA, PROCESSOS E TECNOLOGIA,
como SOA (Service Oriented Architecture) e BPM (Business Process Management)

TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW e apoio na transição de mudança de cultura, assegurando à
empresa independência na utilização do produto entregue
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PESSOAS 

 

Aos Mentores é atribuída a responsabilidade de estabelecer as diretrizes do projeto em 

conformidade aos requisitos do Cliente, e prover para a equipe todo o conhecimento técnico 

necessário para a geração dos produtos dentro do padrão de qualidade NEXON, adequada às 

expectativas do Cliente; normalmente participam de discussões de pontos críticos dos 

projetos, exercendo o papel de interlocutor e “advogado do diabo” junto aos Consultores 

Especialistas.  

Aos Especialistas no Tipo de Serviço é atribuída a responsabilidade de orientar tecnicamente 

os consultores Sênior, Pleno e Júnior integrantes do projeto, além da execução de atividades 

que requer o nível de especialização.  

Aos Consultores Sênior, Pleno e Júnior é atribuída a responsabilidade de execução das 

atividades do projeto seguindo as orientações técnicas do Consultor Especialista, e diretrizes 

estabelecidas para o projeto.  

Dependendo da característica do projeto a equipe poderá contar com a participação de um 

Apoio Operacional visando dar maior agilidade na geração (formatação e formalização) dos 

produtos.  
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REFERÊNCIAS DE NOSSOS SERVIÇOS 

A NEXON representada pelos seus Consultores adquiriu experiência e competência ao longo de 
muitos anos através de atuações em Projetos dentro de vários Segmentos de Mercado. 

COMÉRCIO 

AMERICANAS.com Casas Bahia Pernambucanas 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Inepar   

FINANÇAS 

Banco ABN - AMRO 

Banco Credibanco 

Banco Itaú 

Banco Itaú BBA 

Banco Mercantil do Brasil 

Banco WestLB do Brasil 

BankBoston 

BicBanco  

Febraban 

Cielo 

INDÚSTRIA 

Alfa Instrumentos Eletrônicos 

Bic Brasil 

Johnson & Johnson 

Natura 

Novartis 

Pial Legrand 

Reckitt & Colman 

Sandoz 

Syngenta 

Trelleborg 

Valtra 

 

SEGUROS 

Cardif 

Itaú Seguros 

Liberty Seguros 

Minas Brasil 

Unibanco Seguros 

SERVIÇOS 

AES Eletropaulo  

Metrô 

Tradição 

Ticket 

Visa Vale 
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ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO 

As empresas estão cada vez mais em busca de uma posição diferenciada e sustentável junto ao 

mercado, necessitando de tomadas de decisões precisas para responder às necessidades 

constantes geradas pelo cenário atual da economia, o qual ocorre em um ambiente altamente 

dinâmico. 

Para isto, é necessário que se tornem organizações de aprendizagem, extremamente criativas, 

incorporando a capacidade de inovação para a transformação do Negócio com a 

disponibilização de soluções inteligentes e efetivas que integrem Estratégia, Processos, 

Informação e Tecnologia. 

 

A NEXON contribui com seus Clientes na governança sobre os Processos do Negócio e na 

governança sobre a Informação, incorporando TI ao Negócio e transformando Informação em 

Inteligência, através da oferta de um conjunto de Serviços, com foco de atuação em Processos 

do Negócio e Tecnologia da Informação, compreendendo: 

A caracterização dos Processos do Negócio e construção da Arquitetura da Informação; 

A transformação de parte dos Processos do Negócio em Unidades de Implementação e 

Dados, para que possam ser tratados pelos recursos oferecidos pela TI; 

E, finalmente, a transformação dos Dados resultantes, novamente em Informações 

disponibilizadas por Sistemas Transacionais e Business Intelligence, no tempo certo, 

para a pessoa certa, pelo meio certo, no local certo e no melhor formato. 

 

PROCESSOS

DO NEGÓCIO

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO
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PROCESSOS DO NEGÓCIO 

 

Os Serviços oferecidos pela NEXON neste foco de atuação estão orientados à organização da 

Empresa por Processos do Negócio, visando à automação e/ou orquestração de processos, 

excelência dos Processos empresariais e aderência aos objetivos estratégicos, considerando 

todas as dimensões do Modelo de Operação: Processos do Negócio, Modelo Organizacional, 

Cultura, Tecnologia da Informação e Sistemas de Gerenciamento. 
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MODELO DE OPERAÇÃO 

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO PARA EVOLUÇÃO DO MODELO DE OPERAÇÃO 

Definição de direcionadores para garantir que as Iniciativas de Evolução do Modelo de 

Operação estejam alinhadas às estratégias da empresa, e definição de indicadores a serem 

utilizados como instrumento no gerenciamento dos Processos do Negócio. 

Para isto, é fundamental a utilização de uma metodologia que ofereça instrumentos para 

estimular a reflexão sobre o valor e resultados gerados pelos Processos do Negócio, e demais 

dimensões do Modelo de Operação (Modelo Organizacional, Cultura, Tecnologia da 

Informação e Sistemas de Gerenciamento). 

O alinhamento do Modelo de Operação às estratégias da empresa tem como propósito 

principal viabilizar a entrega efetiva da Proposição de Valor almejada pela Organização, e 

conseqüente ocupação e preservação de uma posição competitiva distinta e significativa junto 

aos seus clientes e ao mercado. 

 A dimensão Processos do Negócio é a base integradora das demais dimensões, uma vez que a 

mesma permite configurar como a empresa irá executar as diferentes atividades necessárias 

para a geração de valor aos clientes. 

CARACTERIZAÇÃO DA CADEIA DE VALORES 

O Serviço de Caracterização da Cadeia de Valores oferecido pela NEXON apresenta como um 

dos grandes diferenciais a aplicação do conceito de Ciclo de Vida dos Produtos e Recursos para 

a identificação dos Processos do Negócio e definição da Cadeia de Valores. 

Em decorrência da aplicação do conceito de Ciclo de Vida dos Produtos e Recursos, a 

decomposição dos Processos do Negócio em Atividades ocorre de forma balanceada e 

uniforme, oferecendo a possibilidade de uma evolução gradativa do Modelo de Operação para 

atender o direcionamento estratégico estabelecido pela empresa. 

CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO NEGÓCIO 

O Serviço de Caracterização dos Processos do Negócio oferecido pela NEXON se propõe a 

apoiar a empresa na definição da Missão de cada um dos Processos do Negócio, descrevendo 

com clareza os objetivos a serem alcançados pelo processo, de acordo com os 

direcionamentos estabelecidos; os eventos que incidem sobre ele e os resultados esperados, 

para que se cumpra a missão designada; e então decompô-lo em Subprocessos responsáveis 

pelas etapas do seu ciclo de vida. 
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DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS DO NEGÓCIO 

O Serviço de Diagnóstico dos Processos do Negócio oferecido pela NEXON utiliza um conjunto 

de técnicas: Análise de Sintomas para Otimização, Análise de Elos de Informação, Análise de 

Condutores de Custo e Análise de Sistemas de Informação, para facilitar a identificação de 

requisitos para a evolução do Modelo de Operação de acordo com o direcionamento 

estratégico definido. 

Para atender aos requisitos são definidas ações a serem implementadas nas diferentes 

dimensões que compõem o Modelo de Operação, as quais são consolidadas em um Plano de 

Implementação, a ser acompanhado durante toda a sua execução, com o objetivo final de 

garantir a concretização do modelo concebido e o seu alinhamento à Proposição de Valor e 

Estratégias de Negócio. 
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MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

MODELAGEM DOS PROCESSOS DO NEGÓCIO 

Com a Modelagem dos Processos do Negócio é possível a formalização de uma base de 

conhecimento sobre a empresa ou unidade de negócio, propiciando o desenvolvimento 

integrado e evolutivo de diferentes iniciativas voltadas a concretizar as estratégias do negócio 

e alavancar um desempenho superior.  

Para definição do nível de detalhamento do Modelo dos Processos do Negócio deve-se 

considerar o objetivo do mesmo, podendo descer ao nível de procedimentos executados. 

REDESENHO DOS PROCESSOS DO NEGÓCIO 

O Redesenho dos Processos do Negócio consiste na modificação do Modelo dos Processos do 

Negócio para incorporar Atividades, Regras de Negócio, e Procedimentos necessários para 

atendimento dos requisitos definidos para evolução do Modelo de Operação. 

A técnica utilizada pela NEXON para Redesenho dos Processos do Negócio é focada na 

Otimização dos Processos e Fluxos de Informação, visando maximizar o potencial de 

integração e interconexão de todos os Processos e a garantia de disponibilização da 

“Informação Certa, na Hora Certa, no Lugar Certo, para a Pessoa Certa”.  

ESPECIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

A NEXON oferece como um serviço complementar, a Especificação de Procedimentos; novos 

quando decorrentes do Redesenho do Processo do Negócio; ou atuais quando o Processo do 

Negócio já está modelado e existe a necessidade de detalhamento do mesmo em 

procedimentos. 

Quando o Modelo dos Processos do Negócio é detalhado em procedimento, é fundamental 

que a empresa também implante uma gestão por Processos do Negócio. Para uma efetiva 

gestão por Processos do Negócio é aconselhável a instituição de um Escritório de Processos, e 

assim, garantir que o modelo se mantenha atualizado. A probabilidade de mudanças de 

procedimentos é relativamente alta, não sendo aconselhável manter os Modelos de Processos 

do Negócio, neste nível de detalhe, desatualizado, pois pode gerar problemas com a execução 

da atividade se a mesma estiver desatualizada.  
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REVISÃO DO MODELO ORGANIZACIONAL 

O serviço de Revisão do Modelo Organizacional oferecido pela NEXON consiste na 

identificação do Papel responsável pelas Atividades mapeadas nos Modelos dos Processos do 

Negócio e correlação dos mesmos com a Estrutura Organizacional da empresa. 

O novo Modelo Organizacional é analisado com o objetivo de identificar pontos de atenção 

sobre Papéis, cujas atribuições estão sob o controle de Unidades Organizacionais distintas. 

Muitas vezes, ao se mapear os Processos do Negócio, Áreas ou Funções, são re-organizadas na 

Estrutura Organizacional, para permitir uma maior autonomia das Pessoas que desempenham 

um determinado Papel. 
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BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) 

MAPEAMENTO DE SERVIÇOS (SOA) 

A NEXON oferece como serviço, o Mapeamento de Serviços (SOA) modelando e otimizando os 

fluxos de atividades dos Processos do Negócio, através da investigação e identificação de 

potenciais Serviços, passíveis de serem automatizados por soluções de BPM, e avaliação dos 

benefícios potenciais a serem auferidos com a automatização dos mesmos.  

Dentre os diversos benefícios, tangíveis e intangíveis, que podem ser obtidos com iniciativas de 

BPM, destacam-se: melhoria da velocidade de negócios; reduções significativas (em até 90%) 

nos tempos de ciclo dos processos; suporte ao atendimento de exigências regulatórias 

(Sarbanes-Oxley, Compliance) e/ou certificações de qualidade; maior flexibilidade para 

alteração de fluxos de processos e regras de negócio; maior efetividade de custos na 

integração e redução do TCO (custo total de propriedade) de aplicações existentes. 

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SISTEMAS 

 Como a NEXON tem como foco de atuação, tanto Processos do Negócio como Tecnologia da 

Informação, a especificação de Requisitos de Sistemas para implantação de BPM oferece o 

nível de detalhamento requerido pelos especialistas na tecnologia de BPM. Na Especificação 

de Requisitos de Sistemas estão contidas as Regras de Negócio que devem ser atendidas pelo 

Serviço, e as condições para sua realização. 

O fracasso na implantação de BPM muitas vezes ocorre por não haver uma participação 

equilibrada de Negócios e TI. É fundamental a visão por Processos do Negócio para a 

identificação dos Serviços passíveis de ser automatizado por esta tecnologia, caso contrário 

corre-se o risco de se construir componentes de tecnologia desintegrados dos Processos do 

Negócio e, portanto descartáveis.  

INCORPORAÇÃO DOS SERVIÇOS AO MODELO DE PROCESSOS DO NEGÓCIO 

Os Serviços incorporados pela Tecnologia de BPM alteram os procedimentos das Atividades e 

conseqüentemente os Modelos dos Processos do Negócio que fazem uso dos mesmos. Sendo 

assim, é necessário que seja feito o redesenho dos Processos do Negócio, estabelecendo o 

novo Fluxo de Atividades, com a incorporação dos Serviços como um tipo de Atividade 

específica no processo. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Os Serviços oferecidos pela NEXON neste foco de atuação estão voltados ao planejamento, 

desenvolvimento e implantação de Sistemas Transacionais e Business Intelligence, e apoio na 

definição de um processo de Governança da Informação que contribua para o efetivo 

gerenciamento e utilização da Informação. 
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GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO 

PROCESSO DE GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO 

A NEXON oferece como serviço, a definição e implantação do processo de Governança da 

Informação, compreendendo:  

 Definição da Cadeia de Valores do Processo de Governança da Informação com a 
definição de sua Missão, decomposição dos Subprocessos, e caracterização dos 
mesmos com a descrição das principais Atividades, Eventos e Resultados gerados. 

 Definição dos Papéis e Responsabilidades com a elaboração do Modelo Organizacional 
a ser aplicado ao Processo de Governança da Informação, podendo ser constituído por 
Pessoas lotadas em Unidades Organizacionais distintas, dependendo da abrangência 
da Cadeia de Valores do Processo e Estrutura Organizacional da Empresa. 

 Definição da estratégia de implantação e direcionamentos para implantação do 
Processo de Governança na empresa. 

 Implantação do Processo de Governança da Informação de acordo com a estratégia de 
implantação adotada, compreendendo: descrição dos procedimentos; mobilização dos 
recursos necessários envolvidos; e disseminação de conhecimento e treinamento 
relacionado aos novos procedimentos, com apoio durante o período de homologação. 

Com foco no apoio às equipes de desenvolvimento é conduzido um trabalho de “change 

management” buscando a conscientização dos profissionais quanto ao benefício e importância 

da Governança da Informação. É realizado treinamento formal nas técnicas e produtos a serem 

gerados, e o acompanhamento de projetos, apoiando as equipes na elaboração dos produtos e 

demonstrando, no dia a dia, a aplicação prática dos conceitos propostos. 

ADMINISTRAÇÃO DE METADADOS 

A NEXON oferece como serviço, a definição dos procedimentos, sistemática e instrumentos 

para realização da Administração de Metadados; definição de Papéis e Responsabilidades e 

regras para garantir a integração da Administração de Metadados com os processos 

participantes do Desenvolvimento de Sistemas; definição dos Padrões de Nomenclatura; e 

sistemática para implantação e manutenção do Glossário de Termos de Negócio. 

INTEGRAÇÃO DE MODELOS DE DADOS 

A NEXON oferece como serviço, a definição dos procedimentos, sistemática e instrumentos 

para integração dos Modelos de Dados (Conceitual e Relacional) gerados em Iniciativas de TI 

e/ou Iniciativas de Mapeamento de Processos do Negócio. Este processo oferece uma visão 

integrada dos Objetos de Domínio da Governança da Informação, por Processo do Negócio e 

Assunto de Informação. 
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EVOLUÇÃO DA ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS 

A NEXON oferece como serviço, a definição de procedimentos para construção e evolução da 

Arquitetura da Informação e Sistemas, correlacionando as informações, modeladas por 

Iniciativas de TI e/ou Iniciativas de Processos do Negócio, aos Processos/Subprocessos do 

Negócio onde são criadas e usadas, e aos Sistemas de Informação responsáveis pela 

manutenção destas informações em Bases de Dados, constituindo-se assim um dos principais 

instrumentos para alinhar a Informática ao Negócio. 

ARQUITETURA EMPRESARIAL 

A Arquitetura Empresarial, sob a ótica da NEXON, corresponde a uma estrutura que se propõe 

a organizar e co-relacionar os modelos criados no Nível Conceitual, representando os Objetos 

de Negócio, independente da tecnologia a ser adotada ou de qualquer restrição existente na 

empresa; com os modelos criados no Nível Lógico, representando os Objetos de Negócio 

transformados e adaptados às características da tecnologia a ser utilizada, garantindo a 

efetividade (“fazer certo a coisa certa”); com os modelos criados no Nível Físico, 

representando os Objetos de Negócio transformados em Objetos de Tecnologia que irão 

participar da implementação de Sistemas, adaptados às restrições da tecnologia disponível. 

A NEXON se propõe a apoiar a empresa na escolha da Ferramenta para implementar a 

Arquitetura Empresarial e definição dos procedimentos para construção e evolução da mesma, 

integrados ao Processo de Desenvolvimento de Sistemas. 

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

A NEXON oferece como serviço, a criação de uma metodologia específica ou a customização de 

Metodologias de mercado, de acordo com as características e necessidades de cada empresa, 

compreendendo: definição das atividades, papéis e responsabilidades, infra-estrutura 

necessária, e implantação desta metodologia no dia a dia da empresa através de sua aplicação 

em projetos de Desenvolvimento de Sistemas, apoiando as equipes na execução das 

atividades, aplicação das técnicas e padrões, e elaboração dos artefatos.  

Em complemento a criação/customização da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, A 

NEXON oferece como serviço, a capacitação técnica para os profissionais que estarão 

participando diretamente do processo de implantação da Metodologia, através de 

treinamento formal nas técnicas utilizadas. 

PADRÕES DE NOMENCLATURA 

A NEXON se propõe a complementar e/ou adequar os Padrões de Nomenclatura adotados 

pela Empresa com o Guia de Padrões de Nomenclatura oferecido pela NEXON, considerando 

possíveis restrições impostas pelas Ferramentas adotadas. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS DE NEGÓCIO 

A NEXON oferece como serviço, a definição dos procedimentos, sistemática e instrumentos 

necessários para a implantação de um Glossário de Termos de Negócio, para que os mesmos 

sejam propagados e utilizados pelos Processos do Negócio com o mesmo significado. 

MEDIDAS DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

A NEXON oferece como serviço, o apoio na definição das Medidas de Qualidade da 

Informação, customizando o Guia para Análise de Qualidade dos Objetos de Domínio da 

Governança da Informação NEXON, à qualidade esperada pela Governança da Informação na 

Empresa. 

Neste guia, para cada Tipo de Modelo de Dados (Conceitual ou Relacional) são relacionadas e 

descritas as Medidas de Qualidade que devem ser verificadas, bem como os Requisitos de 

Qualidade padrão associados às mesmas no caso de não serem atendidas. 

IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO 

A NEXON se propõe a apoiar a empresa na implantação de Ferramentas de Desenvolvimento e 

Repositório de Dados (Metadados). A partir da analise do Modelo de Requisitos Padrão da 

NEXON frente à Política, Estratégia de Atuação e abrangência do Processo de Desenvolvimento 

de Sistemas e Governança da Informação da empresa, são estabelecidos os requisitos e então, 

conduzida a avaliação de Ferramentas, aferindo o grau de atendimento das mesmas. 

Para facilitar a escolha da Ferramenta de Desenvolvimento a ser implantada, é apresentada 

uma análise comparativa das mesmas, considerando a pontuação atribuída aos Requisitos e 

outros aspectos qualitativos que eventualmente poderão intervir no processo. 

O Serviço de Implantação de Ferramentas de Desenvolvimento compreende a incorporação da 

Ferramenta adotada ao Processo de Desenvolvimento, customizando a ferramenta ou 

adequando o processo, dependendo da capacidade de customização oferecida pela 

ferramenta escolhida; sempre objetivando automatizar o máximo possível o Processo de 

Desenvolvimento. 
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BUSINESS INTELLIGENCE 

CARACTERIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE ANÁLISES 

A utilização de técnicas que estimulam a reflexão e o diálogo sobre os resultados obtidos (foco 

no passado) e descoberta de possíveis análises de tendências (foco no futuro), contribuem 

com a exploração do potencial de análises para Business Intelligence, existente e ainda não 

utilizado, ou subutilizado, pelos Processos do Negócio. A expansão da capacidade de Business 

Intelligence da empresa é decorrente da exploração do potencial de análises e conseqüente 

identificação de necessidades a serem atendidas através do desenvolvimento de Iniciativas de 

BI. 

A NEXON conduz a caracterização das necessidades de análises por Processo do Negócio, a fim 

de garantir a integração e compartilhamento das análises entre as diversas Unidades 

Organizacionais, que visam atingir objetivos comuns. As necessidades identificadas são 

empacotadas em Iniciativas de BI (Data Mart, Data Mining etc) a serem desenvolvidas, de 

acordo com a prioridade atribuída as mesmas, através da aplicação de critérios como: impacto 

sobre o negócio (vínculo com uma estratégia) e nível de risco (dificuldade de obtenção e nível 

de confiabilidade das informações).  

As Iniciativas de BI são consolidadas em um Plano de Implementação, levando em conta a 

interdependência entre elas e a priorização definida, o qual deverá ser acompanhado e 

revisado ao longo do desenvolvimento dos projetos, com base nos resultados obtidos e nas 

estratégias do negócio. 

AVALIAÇÃO DA ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSING 

Para que o Ambiente de BI se mantenha adequado às necessidades de exploração das 

informações, é necessária a definição e planejamento de ações necessárias, para que a 

Arquitetura de Data Warehousing evolua de acordo com o ritmo e velocidade de expansão da 

capacidade de Business Intelligence da empresa. 

Por este motivo, a NEXON utiliza a filosofia da Fábrica de Informações, proposta por Bill Inmon, 

para avaliar a Arquitetura de Data Warehousing, frente às necessidades de análise 

identificadas, propondo a implementação dos componentes apropriados aos tipos de análises 

e tipos de usuários, e com isto atribuir uma maior efetividade ao processo de Data 

Warehousing. 
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DESENVOLVIMENTO DE DATA WAREHOUSE 

O Desenvolvimento de Data Warehouse inicia com a modelagem do Data Warehouse e 

opcionalmente ODS (utilizando a técnica de modelagem relacional) para a estruturação das 

informações a serem utilizadas pelos componentes de disponibilização da Arquitetura de Data 

Warehousing: Data Mart, Data Mining e Exploration Warehouse. 

Com a Arquitetura de Dados do Data Warehouse definida, o passo seguinte é o 

desenvolvimento da Camada de Integração DW, responsável pela extração dos dados das 

fontes (sistemas transacionais, planilhas, fontes externas etc), transformação destes dados 

para uma visão corporativa (através de procedimentos de consolidação, conversão e limpeza) 

e carga no Data Warehouse / ODS. 

DESENVOLVIMENTO DE DATA MART 

O Desenvolvimento de Data Mart inicia com a modelagem do Data Mart (utilizando a técnica 

de modelagem multidimensional) para atender as necessidades de análise identificadas junto 

aos usuário. 

Com a Arquitetura de Dados do Data Mart definida, o passo seguinte é o desenvolvimento da 

Camada de Integração DM, responsável pela aquisição dos dados junto ao Data Warehouse/ 

ODS, transformação dos mesmos em visões específicas e carga do Data Mart, e 

desenvolvimento da Camada de Disponibilização, responsável por definir e disponibilizar as 

consultas/relatórios, levando em conta os tipos de usuários que devem ser atendidos. 

GESTÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE BUSINESS INTELLIGENCE 

A NEXON oferece como serviço, a Gestão de Projetos de Business Intelligence empregando 

práticas do PMBOK, para obtenção de qualidade no desenvolvimento de BI, balanceada aos 

requisitos de prazos e custos. 
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SISTEMAS TRANSACIONAIS 

CARACTERIZAÇÃO DE REQUISITOS DE SISTEMAS 

O Serviço de Caracterização de Requisitos de Sistemas oferecido pela NEXON faz parte do 

processo de descobrir, analisar, documentar e verificar as funções e restrições do Sistema para 

atendimentos aos Requisitos do Negócio. 

A obtenção dos Requisitos é uma tarefa difícil, pelos seguintes motivos: 

 Problemas de Escopo: o limite do Sistema é mal definido; é comum focar detalhes 
técnicos que podem confundir ao invés de esclarecer os objetivos globais do Sistema 
etc. 

 Problemas de Entendimento: o usuário não está completamente certo do que é 
necessário, tem pouca compreensão das capacidades e limitações do ambiente 
computacional e tem dificuldade de comunicar suas necessidades às pessoas de TI; 
omite informações que acredita serem “óbvias”; especifica requisitos que são 
ambíguos ou cuja verificação não é factível. 

 Problemas de Volatilidade: o ambiente econômico e de negócios é dinâmico, portanto, 
os requisitos mudam ao longo do tempo. 

Para ajudar a contornar esses problemas, os processos de levantamento, definição e 

especificação de Requisitos utiliza uma abordagem que combina aspectos técnicos e 

comportamentais, aplicando as Técnicas Diálogo e Investigação Apreciativa no Levantamento 

de Informações. 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

A NEXON desenvolve Sistemas utilizando Metodologia própria ou se adaptando a Metodologia 

de seus Clientes, abrangendo todo o Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas. 

Os diferenciais da NEXON para este tipo de serviço estão na integração entre o Modelo de 

Negócios e o Sistema desenvolvido, a especialização na estruturação de bases de dados, a 

Metodologia utilizada e a experiência prática de seus consultores neste tipo de serviço. 

AVALIAÇÃO DE PACOTES DE SOFTWARE 

O Serviço de Avaliação de Pacotes de Software oferecido pela NEXON compreende: 

 Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, para a solução a ser 
encontrada no mercado, 

 Preparação de uma RFI (Request For Information), contemplando todos os Requisitos 
identificados, 

 Avaliação dos Pacotes de Software mediante a apresentação dos mesmos pelos 
fornecedores, 

 Consolidação das informações obtidas, gerando um relatório com a avaliação e o grau 
de atendimento aos Requisitos, 

 Elaboração do Plano para Implantação do Pacote de Software escolhido considerando 
atividades vinculadas às dimensões do Modelo de Operação: 
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Tecnologia da Informação - criação e migração das Bases de Dados, habilitação de 

acesso, adequação das Rotinas de Produção, aquisição e/ou disponibilização da 

infra-estrutura requerida pelo Pacote de Software, aquisição e instalação do 

Pacote de Software, especificação e customização de outros aplicativos para 

integração com o Pacote de Software etc. 

Processo do Negócio - revisão e implantação dos Processos e Procedimentos 

apoiados pelo Pacote de Software, revisão e divulgação de Normas e Políticas 

requeridas para garantir a efetividade da implantação do Pacote de Software etc. 

Modelo Organizacional - definição dos Papéis e Responsabilidades para interação 

com o Pacote de Software 

Cultura - Treinamento de Usuários e Técnicos para utilização do Pacote de 

Software e execução dos novos procedimentos 

IMPLANTAÇÃO DE BPM 

A NEXON oferece apoio na Implantação de  soluções de BPM, realizando a Modelagem, e 

acompanhamento do Desenvolvimento e Implementação do BPM, com foco na integração aos 

Requisitos do Negócio.  

GESTÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TRANSACIONAIS 

A NEXON oferece como serviço, a Gestão de Projetos de Sistemas Transacionais, empregando 

práticas do PMBOK, para obtenção de qualidade no desenvolvimento de Sistemas, balanceada 

aos requisitos de prazos e custos. 
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