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A e-LOGOS entende que todas as 
organizações têm características 

diferentes e não existe uma abordagem de 
transformação que sirva para todas! 

É preciso considerar o estágio de 
governança de cada organização, para 

poder desenvolver: 

— UMA ABORDAGEM ÚNICA E ADEQUADA 
— INOVADORA 
— CUSTOMIZADA 
— ADAPTÁVEL

para enfrentar os obstáculos organizacionais 
presentes, sendo flexível o suficiente para 

transformar objetivos em resultados concretos de 
ganhos de desempenho, e valor para as partes 

interessadas, implementados por Líderes e Gestores.

A consultoria especializada da e-LOGOS tem abordagens 
inovadoras de serviços, ancorada em planos específicos 

adequados à realidade e a necessidade de cada organização 
para iniciar e avançar uma jornada transformadora para 

gerar resultados excepcionais.
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A aplicação de todos os 
planos de transformação da 
e-LOGOS precede de:

— UMA DISCUSSÃO, 
— DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO 
PROJETO, 
— LEVANTAMENTO DE 
PRÁTICAS E UM DIAGNÓSTICO 
PRECISO DA GESTÃO DA 
ORGANIZAÇÃO.
O que permitirá gerar um prognóstico 
que direcionará as ações dos planos de 
transformação.
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O PLANO START é indicado para organizações 
que ainda não aplicam práticas de gestão 

estruturadas e QUEIRAM DESENVOLVER SUA 
GESTÃO E GOVERNANÇA, por meio de um 
projeto de TRANSFORMAÇÃO E MUDANÇA 

para avançar nos processos gerenciais e 
modelo de negócio
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enfoques objetivos o que entregamos ganhos para a empresa

Buscar maior eficácia e 
eficiência das competências 
internas da organização 
pelo compartilhamento de 
conhecimentos essenciais para 
apoiar a gestão do negócio 
e governança de resultados 
sustentáveis para todas as 
partes interessadas.

 » Soluções para diminuição 
da burocracia excessiva e 
complexidade do negócio;

 » Soluções para estruturação 
racional e simplificada da 
gestão e governança;

 » Soluções para melhoria 
nos controles essenciais do 
negócio.

 » Simplicidade e eficácia para 
gestão do negócio;

 » Redução da burocracia; 
 » Alinhamento dos talentos 

humanos em competências 
chave para gerar resultados;  

 » Governança efetiva da 
organização.

Redefinir e manter uma 
estratégia empresarial 
vencedora, com base na real 
situação da organização e seu 
potencial para gerar estratégias 
vencedoras para seu modelo de 
negócio ser competitivo.

 » Reposicionamento 
estratégico;

 » Revisão/ajustes do modelo 
de negócio.

 » Gestão e controle do rumo 
e trajetória da execução 
das  estratégias, planos e 
resultados.

Dominar os principais processos 
componentes do modelo de 
negócio para gerar resultados, 
maximizando a cadeia do 
ecossistema de valor. 

 » Domínio da Cadeia do 
Ecossistema de valor para 
gerar melhores resultados;

 » Priorização dos principais 
processos críticos de 
negócio.

 » Domínio da Cadeia do 
Ecossistema de valor para 
gerar melhores resultados;

 » Priorização dos principais 
processos críticos de 
negócio. Agilidade,  
conformidade, resposta 
rápida e qualidade dos 
serviços realizados pelos 
processos.

Conhecer e planejar ações 
de melhoria no ambiente de 
infraestrutura tecnológica 
(Hardware-Software-Aplicativos-
Sistemas-Dados).

 » Domínio e planejamento de 
melhorias do ambiente de 
infraestrutura tecnológica.

 » Gestão da Transformação 
Digital adequada para 
empresa.
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O PLANO ESSENCIAL é indicado para 
organizações já aplicam práticas de 

gestão estruturadas, já estão em estágio 
intermediário, mas desejam AVANÇAR 

NA INOVAÇÃO dos processos gerenciais e 
GERAR NOVOS RESULTADOS organizacionais

6
pl

an
o 

Es
se

nc
ia

l



enfoques objetivos o que entregamos ganhos para a empresa

Buscar maior eficácia e 
eficiência das competências 
internas da organização 
pelo compartilhamento de 
conhecimentos essenciais para 
apoiar a gestão do negócio 
e governança de resultados 
sustentáveis para todas as 
partes interessadas.

 » Diminuição da burocracia 
excessiva e complexidade do 
negócio;

 » Estruturação racional e 
simplificada da gestão e 
governança;

 » Melhoria nos controles 
essenciais do negócio;

 » Aprimoramento do Sistema 
de Trabalho, Estrutura e 
Governança Corporativa.

 » Simplicidade e eficácia para 
gestão do negócio;

 » Redução da burocracia; 
 » Alinhamento dos talentos 

humanos em competências 
chave para gerar resultados;  

 » Governança efetiva da 
organização.

Redefinir e manter uma 
estratégia empresarial 
vencedora, com base na real 
situação da organização e seu 
potencial para gerar estratégias 
vencedoras para seu modelo de 
negócio ser competitivo.

 » Reposicionamento 
estratégico;

 » Revisão/ajustes do modelo 
de negócio;

 » Acompanhamento efetivo de 
planos de ação.

 » Gestão e controle do rumo 
e trajetória da execução 
das  estratégias, planos e 
resultados.

Dominar os principais processos 
componentes do modelo de 
negócio para gerar resultados, 
maximizando a cadeia do 
ecossistema de valor. 

 » Domínio da Cadeia do 
Ecossistema de valor para 
gerar melhores resultados;

 » Priorização dos principais 
processos criticos de 
negócio;

 » Domínio de metodologia para 
intervenção nos processos.

 » Agilidade,  conformidade, 
resposta rápida e qualidade 
dos serviços realizados pelos 
processos.

Conhecer e planejar ações 
de melhoria no ambiente de 
infraestrutura tecnológica 
(Hardware-Software-Aplicativos-
Sistemas-Dados).

 » Domínio e planejamento de 
melhorias do ambiente de 
infraestrutura tecnológica; 

 » Planejamento de automação 
dos processos criticos do 
negócio.

 » Gestão da Transformação 
Digital adequada para 
empresa.
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O PLANO PRO é indicado para organizações 
que almejam VOOS ALTOS e que desejam 

se DIFERENCIAR com suas PRÁTICAS 
INOVADORAS E ÚNICAS
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enfoques objetivos o que entregamos ganhos para a empresa

Buscar maior eficácia e 
eficiência das competências 
internas da organização 
pelo compartilhamento de 
conhecimentos essenciais para 
apoiar a gestão do negócio 
e governança de resultados 
sustentáveis para todas as 
partes interessadas.

 » Diminuição da burocracia 
excessiva e complexidade do 
negócio;

 » Estruturação racional e 
simplificada da gestão e 
governança;

 » Melhoria nos controles 
essenciais do negócio

 » Aprimoramento do Sistema 
de Trabalho, Estrutura e 
Governança Corporativa;

 » Revisão da força de trabalho;
 » Programa de Compliance e 

Integridade.

 » Simplicidade e eficácia para 
gestão do negócio;

 » Redução da burocracia; 
 » Alinhamento dos talentos 

humanos em competências 
chave para gerar resultados;  

 » Governança efetiva da 
organização.

Redefinir e manter uma 
estratégia empresarial 
vencedora, com base na real 
situação da organização e seu 
potencial para gerar estratégias 
vencedoras para seu modelo de 
negócio ser competitivo.

 » Reposicionamento 
estratégico;

 » Revisão/ajustes do modelo 
de negócio;

 » Acompanhamento efetivo de 
planos de ação;

 » Proposição de método de 
gestão ágil e indicadores de 
resultado.

 » Gestão e controle do rumo 
e trajetória da execução 
das  estratégias, planos e 
resultados.
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enfoques objetivos o que entregamos ganhos para a empresa

Dominar os principais processos 
componentes do modelo de 
negócio para gerar resultados, 
maximizando a cadeia do 
ecossistema de valor. 

 » Domínio da Cadeia do 
Ecossistema de valor para 
gerar melhores resultados;

 » Priorização dos principais 
processos criticos de 
negócio;

 » Domínio de metodologia para 
intervenção nos processos;

 » Modelagem e redesenho 
de três para inovação 
de processos críticos de 
negócio;

 » Matriz com as principais 
informações estratégicas do 
negócio;

 » Agilidade,  conformidade, 
resposta rápida e qualidade 
dos serviços realizados pelos 
processos.

Conhecer e planejar ações 
de melhoria no ambiente de 
infraestrutura tecnológica 
(Hardware-Software-Aplicativos-
Sistemas-Dados).

 » Domínio e planejamento de 
melhorias do ambiente de 
infraestrutura tecnológica;

 » Planejamento de automação 
dos processos críticos do 
negócio;

 » Método para prover o 
compliance regulatório de 
forma integrada;

 » Método para gerenciamento 
de mudanças de regras de 
negócios.

 » Gestão da Transformação 
Digital adequada para 
empresa 
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O PLANO SOB DEMANDA é indicado para 
aquelas organizações que desejam escolher 

e compor um plano único para DESENVOLVER 
suas PRÁTICAS DE GESTÃO. A definição do 
escopo deste plano também necessita de 
uma discussão, levantamento de práticas 

e um diagnóstico preciso da gestão da 
organização o que permitirá gerar um 

prognóstico que direcionará as AÇÕES dos 
planos de TRANSFORMAÇÃO.   

 Uma vez contratados os pacotes da e-LOGOS, 
serão gerados um contrato específico com os clientes 

e será definido um plano e cronograma de trabalho 
a ser aprovado com o cliente 
para realização dos serviços.
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serviços Start Essencial Pro
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Avaliação da Complexidade Organizacional

Elaboração de Matriz de Responsabilidade

Elaboração de Sistemática Normativa

Elaboração de Normas Internas (2)

Elaboração do Manual de Organização e de Governança Corporativa

Reestruturação Organizacional

Avaliação da Governança Corporativa

Dimensionamento da Força de Trabalho

Desenvolvimento do Programa de Compliance e Integridade

Es
tr

at
ég

ia

Avaliação e Diagnóstico Estratégico

Avaliação e Reestruturação do Modelo de Negócio

Estruturação de Planos de Ação

Definição do Modelo e Método de Gestão Ágeis e Mensuráveis por KPI

Assessoria na Execução de Planos

Pr
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Elaboração da Cadeia do Ecossistema de Valor do Negócio

Priorização de Processos de Negócios

Elaboração de Metodologia de Gestão de Processos

Modelagem de Processos Vitais com Foco no Modelo de Negócio (3)

Elaboração de Matriz de Informações Estratégicas
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Diagnóstico do Estágio da Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC

Análise e Engenharia de Dados

Elaboração do Plano de Automação de Processos

Proposta de Modelo de Compliance Regulatório (Framework de Integração)

BRM – Gerenciamento de Regras de Negócios

Entre em contato com a e-LOGOS para uma análise gratuita sobre as suas 
necessidades e qual o melhor plano para o momento atual do seu negócio. 

A e-LOGOS está com uma política de descontos nos planos para atender 
pequenas, médias e grandes empresas.



elogosgestaodf

elogosgestao

elogos

contato@elogosgestao.com.br

(61) 3970 4815

(61) 98165 7227

Rua 20 Norte, Lotes 01 a 03, Loja 03 (sobreloja)
Edifício Green Park, Águas Claras
Brasília-DF CEP 71.900-100

www.elogosgestao.com.br

http://www.elogosgestao.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561981657227
mailto:contato%40elogosgestao.com.br?subject=
https://www.facebook.com/elogosgestao
https://twitter.com/elogosgestao
https://www.instagram.com/elogosgestaodf/
https://www.linkedin.com/company/elogos

