A modernização estratégica
das aplicações impulsiona
a transformação digital
Modernize suas aplicações e a organização para atender
às necessidades dos negócios, hoje e no futuro

Resumo executivo

Empresas de todos os lugares sentem a necessidade de mudar
— seja para se manterem competitivas, lançar novos serviços,
cumprir com os regulamentos, controlar os custos, proporcionar
melhores experiências ou responder a muitas outras pressões.
Transformação digital é o termo adequado para designar o que
eles precisam: uma série de mudanças incrementais no cenário
de aplicação, com o objetivo de proporcionar valor de negócios.
A transformação converte os processos comerciais e métodos
de execução existentes da empresa em fluxos de trabalho
inteligentes, apoiando novas eficiências e novas formas de
trabalho. Mas a transformação é complexa e os bons resultados
são pouco evidentes. 86% das empresas fracassam em pelo
menos um projeto de transformação que desejam e 73% sentem
que os resultados que alcançam não são verdadeiramente
transformadores.6

Para ser eficaz, a transformação digital precisa de uma
estratégia que a oriente, e a modernização da aplicação deve
ser uma parte fundamental dessa estratégia. A modernização
das aplicações é mais do que uma melhoria genérica. Significa
especificamente implementar processos e infraestrutura para
avaliar e otimizar seu mix de aplicações visando resultados
comerciais mensuráveis. Ela também envolve adaptar
a mentalidade e das competências de sua organização para tirar
proveito das novas tecnologias. Considere estes quatro passos
para iniciar uma jornada de modernização bem-sucedida:
• Avaliar a necessidade de modernização dos negócios
e o estado atual do seu ecossistema de aplicações.
• Selecionar os esforços específicos de modernização para
atender às metas de negócio definidas e os fornecedores
que podem prestar os serviços necessários.
• Traçar um roteiro que coordene múltiplas jornadas de
modernização, cada uma agregando valor incremental
e preservando a continuidade dos negócios ao longo do
tempo.
• Adaptar sua cultura, conjunto de competências, controle de
dados e requisitos organizacionais para se beneficiar de seus
novos fluxos de trabalho e recursos.
A modernização das aplicações será sempre um trabalho
altamente personalizado, específico para sua organização. Mas
vale a pena levar a sério este trabalho. A modernização bemsucedida tem enormes benefícios, tais como um aumento de
14% na receita anual e 30%-50% de redução nos custos de
manutenção e operação.7 Com a estratégia e o suporte corretos,
você pode modernizar suas aplicações e transformar a sua
empresa. O parceiro de consultoria certo pode acelerar sua
transformação, fornecendo expertise, ferramentas, padrões
de modernização e projetos para o seu setor específico.
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Introdução:
O papel da
transformação digital
↑14%
Aumento da receita graças
ao sucesso dos esforços
de modernização7

4 de 5
executivos dizem que suas
organizações precisam se
transformar rapidamente
para acompanhar
a concorrência12

↓50%
Esforço de racionalização de
aplicações poupado graças
a uma oferta automatizada8
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Transformação digital é uma série de mudanças incrementais
em seu cenário de aplicações, com o objetivo de gerar valor de
negócios. Ela converte os processos de negócios e métodos de
execução existentes da empresa em fluxos de trabalho inteligentes,
dando suporte a novas eficiências e novas formas de trabalho.
Para alcançar esses benefícios, é necessária a modernização das
aplicações que sustentam esses fluxos de trabalho.
Portanto, o roteiro para toda a transformação requer uma
compreensão clara dos motivadores do negócio, do estado atual
e das prioridades dentro do portfólio de aplicações que você está
tentando transformar. A transformação em toda a organização
não é uma etapa única; o portfólio de aplicações e o ecossistema
são complexos demais para isso. Ao invés disso, envolve muitas
jornadas de modernização sobrepostas. Quando planejada
estrategicamente, cada jornada pode proporcionar resultados
comerciais claramente definidos sem interromper a continuidade
dos negócios.

Os desafios da transformação digital
Empresas de todos os lugares estão sentindo a pressão de mudar
com o tempo, independentemente do sucesso que tiveram no
passado. Por exemplo, a operadora de telecomunicações Vodafone
Alemanha se deparou com um cenário de ERP envelhecido que não
satisfazia mais suas exigências.1 Ou considere a CLS, uma empresa
de câmbio que comanda as plataformas que operam diariamente
US$ 5,5 trilhões em transações. Vinte anos de rápido crescimento
os deixaram com código de aplicação vinculado a middleware
legado que era difícil de manter e um obstáculo para o lançamento
de novos serviços.2 Estes são apenas dois exemplos da pressão
generalizada por mudanças. O pessoal da linha de negócios
frequentemente se sente pressionado pela necessidade de conectar
sistemas e funcionar sem problemas em um mundo digital. Os
departamentos jurídico e de regulamentação são pressionados pelo
aumento do nível de certificação necessário para funcionar.

CFOs, pessoal de TI e executivos geralmente sentem o custo
crescente da manutenção de sistemas e o aumento exponencial
de custos devidos a escalar os sistemas locais. Em todos os
departamentos e setores, relata-se com frequência o desejo de um
melhor desempenho das aplicações ou uma melhor experiência do
usuário. E há muitas outras pressões, sem que qualquer uma delas
seja mais proeminente que as demais.3 Em todos esses casos, as
empresas sentem a pressão de mudar. Transformação digital
é o termo geral para o que eles precisam: uma série de melhorias
incrementais, acrescentando continuamente tecnologias digitais
e adaptando-se a um ambiente de negócios em constante mudança.4
Motivação não é o problema; a maioria dos executivos percebe que
suas organizações precisam se transformar digitalmente. Até 2024,
a maioria das aplicações legadas na indústria terá recebido algum
investimento de modernização, sendo que 65% delas utilizam
serviços na nuvem.5 Mas saber que você tem que mudar
e realmente se transformar com sucesso são duas coisas muito
diferentes. Nos ambientes corporativos complexos de hoje,
é comum ter centenas ou milhares de aplicações trabalhando em
conjunto para produzir resultados de negócios. A transformação
bem-sucedida é complexa e indefinível. As empresas precisam
tomar providências coordenadas entre as áreas funcionais, guiadas
por uma estratégia geral de transformação. Se não o fizerem, os
resultados podem ser insuficientes. Dentre as empresas, 86% delas
não conseguem concluir pelo menos um projeto de transformação
que desejam e 73% acreditam que os resultados que alcançaram
não foram verdadeiramente transformadores.6
Como você pode superar essas probabilidades e fazer de sua
história de transformação uma história de sucesso? Há muitos
fatores, mas um fator essencial é a modernização das aplicações.
Como a transformação digital, a modernização de aplicações
é mais do que um processo único: inclui mudanças na infraestrutura
das aplicações, projeto, operações, conjuntos de competências,
processos e controle — e muitas vezes inclui tecnologia de nuvem.

até a elaboração de novas aplicações. Neste sentido,
a modernização poderia significar simplesmente começar a usar
a nuvem. Mas às vezes o mesmo termo é usado de forma muito
restrita para significar apenas a melhoria de uma carga de trabalho
específica, como a reprogramação de uma aplicação COBOL em
Java. Qualquer um desses sentidos seria razoável,
mas juntos eles podem causar confusão.
A modernização não é apenas um vago sinônimo de melhoria.
Significa avaliar e otimizar seu mix de aplicações — implementando
processos e infraestrutura holísticos para impulsionar um
impacto mensurável dentro de seu negócio. É essencial ter esse
entendimento holístico da carteira de clientes e uma estratégia para
a implementação; aplicações aprimoradas que ainda se encontram
em seus próprios silos de dados não farão nada para transformar
seu ambiente corporativo como um todo.
É importante entender isso bem, pois a modernização eficiente
oferece enormes benefícios, tais como um aumento de 14% na
receita anual e 30% a 50% de redução nos custos de manutenção
e operação da aplicação.7 Com a estratégia e o suporte adequados,
a modernização de seu portfólio de aplicações pode transformar
seus negócios.
Com esse entendimento claro da modernização das aplicações
em mente, você precisa considerar questões essenciais para gerar
o melhor retorno possível: Em que deve consistir a modernização
de suas aplicações? Que estratégia você deve usar para garantir que
seus esforços de modernização enfrentem seus desafios comerciais
mais importantes? E que providências você pode tomar para
alcançar esses objetivos estratégicos?

Com a estratégia adequada de modernização das aplicações, tanto
a Vodafone quanto a CLS alcançaram resultados que
corresponderam às suas respectivas necessidades: modernizando
aplicações mais rapidamente do que o esperado, e construindo e
implementando com sucesso uma nova aplicação essencial, sem
falhas durante uma pandemia global. Como elas agregaram valor
sem prejudicar suas operações? Como sua organização pode fazer
a mesma coisa? A chave é partir de um profundo conhecimento de
suas circunstâncias atuais e trabalhar com um parceiro experiente
para implementar estratégias personalizadas de modernização de
aplicações que agreguem valor em fases.

Respondendo a esses desafios com
a modernização estratégica das aplicações
Um ponto de partida essencial é compreender no que a
modernização deve realmente consistir. Às vezes o termo é usado
de forma ampla para abranger tudo, desde a migração para a nuvem
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86% das empresas falham em pelo menos um projeto de
transformação que almejam. 73% acham que os resultados
que alcançam não são verdadeiramente transformadores.

Quatro passos para
o sucesso da modernização
de aplicações

Traduza seu desejo genérico de melhoria em metas
de negócios específicas e mensuráveis.
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Avaliar

Selecionar

Traçar

Adaptar

Entender a necessidade
do negócio

Selecionar atividades
e fornecedores

Criar um roteiro em fases

Abordar lacunas de cultura
e habilidades

Determinar as oportunidades
que a modernização oferece
ao seu negócio.

Traduzir de áreas desejadas
de melhoria para resultados
comerciais específicos
e padrões de atividade
definidos.

Mapear o ecossistema

Selecionar um
hiperescalador

Racionalizar o ambiente
existente: aplicações,
conexões, dependências
e resultados Identificar quais
aplicações são prioritárias
para a modernização.

Combinar cargas de trabalho
novas e existentes com um
hiperescalador adequado.

A modernização das aplicações não deve se limitar apenas
a “remover e substituir”. Na verdade, durante cada
modernização corporativa bem-sucedida, muitas aplicações
legadas não mudarão em nada — elas simplesmente serão
integradas de novas maneiras com novas aplicações,
acrescentando recursos para atender a novos fluxos de trabalho.
Se você deseja uma transformação digital bem-sucedida que
atenda às suas necessidades de negócios mais urgentes, então
você precisa pensar em iniciar cada jornada de modernização
com quatro etapas: avaliar, selecionar, delinear e adaptar.

Identificar a linha do tempo
para cada modernização a
fim de manter a continuidade
dos negócios e agregar valor
incremental.

Projetar uma arquitetura
Projetar uma arquiteturaalvo para aplicações que
serão migradas para
o hiperescalador.

Implementar a reorganização
ou treinamento para
desenvolver as habilidades
e a cultura necessárias para
dar suporte a novos fluxos
de trabalho.

Atualizar o controle
e a organização
Fazer as mudanças
necessárias na estrutura
de dados e nas políticas
de controle.

1. Avaliar
Esta etapa cria uma base sólida de compreensão tanto de sua
necessidade comercial quanto de seu cenário de aplicações
existente.
Quanto à necessidade do negócio, comece por considerar: quais
são os fatores mais importantes que levam sua organização
a modernizar as aplicações? As diferentes respostas a esta
pergunta levarão a diferentes atividades de modernização — por
exemplo, um puro esforço de redução de custos é diferente de
um foco em eficiência ou desempenho. Mas qualquer que seja
a resposta, este entendimento deve ser o princípio organizador
de tudo o que vem depois.
Para entender seu cenário de aplicações, use ferramentas
manuais ou automatizadas para racionalizar seus sistemas
existentes. Racionalização é o processo de ter uma visão de seus
dados e do cenário de aplicação, em toda a organização. Isto lhe
traz conhecimentos essenciais, como por exemplo: o estado de
sua infraestrutura de aplicações; o número preciso, função
e conectividade de suas aplicações; as cargas de trabalho
|e dependências que elas controlam; e as funções dos negócios
e os fluxos de receita que elas suportam. A racionalização
é a base da modernização — ela estabelece um entendimento
detalhado de suas operações. Ela também identifica os pontos
fracos ou gargalos que são mais relevantes para que você possa
concentrar seus esforços na modernização de um pequeno
número de aplicações que lhe trarão mais valor.
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O processo preciso de racionalização depende de sua escala
e circunstâncias, mas geralmente envolve o empenho de um
parceiro externo que pode fornecer uma perspectiva externa
imparcial. O processo de racionalização pode ser tão simples
quanto preencher planilhas reais que registrem seus aplicativos
e os detalhes associados a eles, tais como nome, banco
de dados de apoio, equipe técnica, prioridade estratégica,
dependências, conexões, idade, status de atualização e unidade
de negócios responsável. O processo entrega um relatório e um
mapa mostrando o estado atual de sua organização e seu mix
de aplicações.
No caso das grandes organizações, geralmente é aconselhável
encontrar um parceiro de racionalização que tenha os recursos
automatizados apropriados para ajudar a reunir e analisar estas
informações. Por exemplo, a IBM Consulting™ usa um modelo
operacional de transformação corporativa (o ETOM, enterprise
transformation operating model), que inclui uma abordagem
proprietária para coletar informações das melhores ofertas
e aceleradores comprovados pelo tempo, evitando os tediosos
processos manuais e ajudando a escalar os conhecimentos para
organizações maiores. Este modelo proporciona resultados mais
consistentes e pode economizar cerca da metade do esforço em
comparação com a racionalização manual.8

2. Selecionar
Esta etapa conecta sua compreensão a respeito de seus desafios
e pontos de partida a um plano de ação concreto.
Um desafio comum ao planejar sua jornada de modernização
é poder progredir sistematicamente de um desejo genérico de
melhoria para um ou mais resultados comerciais específicos que
possam ser planejados e mensurados, e depois para atividades
específicas para alcançar esses resultados.
O ponto de partida muitas vezes inclui um amplo conjunto de
melhorias desejadas, tais como desempenho, custo, experiência
do usuário, integração de dados, tempo de desenvolvimento
de aplicações, velocidade da inovação, confiabilidade das
aplicações e segurança incorporada. Mas é difícil planejar com
base em prioridades tão difusas, então você precisa selecionar
as que trarão o maior valor.
Uma outra etapa muitas vezes negligenciada é converter
o desejo genérico de melhoria em uma área em um ou
mais resultados comerciais específicos que possam ser
implementados. Uma vez selecionados os resultados comerciais
específicos para abordar as áreas de melhoria desejadas,
você pode então selecionar as atividades de modernização
específicas que precisa empreender. Por exemplo, você poderia
progredir do desejo de melhorar a experiência do cliente
para um plano para melhorar o acompanhamento de pedidos
em tempo real, para um programa de implementação de
sistemas que possam integrar dados geoespaciais com dados
transacionais e tornar esse acompanhamento possível.
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Embora sua jornada envolva uma combinação única de
atividades, é melhor consultar um padrão de modernização
para ajudar a poupar tempo e garantir que você não perca
nenhuma atividade essencial. Cada um destes padrões
descreve as atividades que poderá ter que realizar a fim de
alcançar um resultado comercial desejado. Seu parceiro
de modernização deve ter padrões disponíveis para atender
a metas específicas de modernização e atender setores com
requisitos regulamentares ou de desempenho específicos. Eles
também podem ajudá-lo a determinar quais padrões — e quais
atividades dentro desses padrões — são mais importantes para
seu caso particular.
Por último, quando tiver uma compreensão clara do que está
tentando realizar e que tarefas precisa realizar para chegar lá,
você pode selecionar um hiperescalador ou outro fornecedor
para prestar os serviços necessários. Evite o erro comum de
considerar apenas um hiperescalador e projetar seu programa
de acordo com o que ele oferece. É mais provável que tenha
sucesso se tratar o hiperescalador como um facilitador de sua
estratégia em vez de um menu de opções à sua escolha.
Com base no prazo desejado, nos recursos que você pode
dedicar e na urgência de alcançar resultados, é possível traçar
um roteiro de modernização que coordene seus esforços para
alcançar os vários resultados comerciais.

3. Traçar
Esta etapa cria um roteiro e um cronograma para agregar valor
sem interromper as operações existentes.
As modernizações das aplicações levam tempo para se somar
à transformação, mas sem resultados imediatos pode ser
difícil obter a adesão dos stakeholders. É por isso que a melhor
tática é planejar a sobreposição de fases: várias jornadas de
modernização, cada uma delas visando um resultado comercial
específico. Com o passar do tempo, cada jornada pode
proporcionar tanto valor a curto prazo quanto profundidade
a longo prazo à sua campanha de transformação.
O planejamento não é apenas uma questão de melhorar
a eficiência ou mesmo manter a funcionalidade, mas também
é essencial para preservar a segurança, o que só pode ser
alcançado de forma confiável quando as aplicações e o ambiente
são projetados em conjunto. Muitos incidentes de segurança
podem ser atribuídos a permissões de nuvem mal configuradas.9
O planejamento eficaz das considerações de segurança na
nuvem está se tornando mais importante, pois 55% das
organizações estarão gerenciando núcleo, edge e a proteção
de dados da nuvem em si até 2025.5

A transformação digital precisa de uma estratégia que
a oriente, e a modernização das aplicações deve ser
uma parte fundamental dessa estratégia.

Traduza seu desejo genérico de
melhoria em metas de negócios
específicas e mensuráveis.
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Depois de entender todos os componentes de uma jornada de
modernização, dos imperativos às aplicações e aos serviços,
você estará preparado para elaborar um roteiro de
implementação. Este roteiro estabelecerá jornadas específicas
de modernização para enfrentar cada um de seus desafios
corporativos, gradualmente agregando valor enquanto mantém
a segurança e preserva as funções essenciais do negócio.
O roteiro define os passos e o progresso incremental de cada
jornada de modernização ao mesmo tempo em que esclarece
toda a transformação digital — ajudando sua equipe a se manter
focada nos resultados.
Como parte desta etapa, pode ser que você precise projetar
uma arquitetura-alvo para um hiperescalador hospedar.
O princípio orientador da arquitetura hiperescaladora é fazer com
que o hiperescalador lide com as atividades que não promovam
diretamente os objetivos de sua organização. Se você for um banco,
por exemplo, seu foco deve estar nas aplicações bancárias e no
atendimento ao cliente, não nas atividades de suporte, tais como
gerenciamento de dados e manutenção do mainframe. Como um
bônus, a arquitetura hiperescaladora correta pode ajudar
a aumentar a agilidade, desconstruindo suas aplicações monolíticas
em um conjunto de microsserviços ligados por APIs. Este processo
torna muito mais fácil mudar qualquer serviço individual
e implementar essa mudança sem exigir testes em todo o sistema.

4. Adaptar

Esta etapa conecta seu novo ambiente de aplicação com as pessoas
e processos de sua organização: a cultura e as habilidades que fazem
tudo funcionar.
Alinhar os conjuntos de habilidades e modelos operacionais
às suas novas exigências
Um esforço eficaz de modernização das aplicações exigirá
e sustentará novas formas de trabalho para os funcionários
existentes — por exemplo, integrando vários fluxos de trabalho
em uma única aplicação nova, ou consolidando fontes de dados
para que os stakeholders de toda a empresa tenham acesso
a uma única versão da verdade. Como resultado, as melhorias nas
aplicações podem exigir que você corrija as lacunas de habilidades
mudando os processos, reestruturando as equipes, reciclando
indivíduos ou contratando novas pessoas.
Para uma modernização bem-sucedida de suas aplicações,
é essencial haver alinhamento entre suas novas aplicações e seu
pessoal, processos e controles. Se a modernização for vista apenas
como uma atualização tecnológica, ela ficará de escanteio até que
as pessoas que usam essa tecnologia estejam prontas para adotar
a mudança. Não basta apenas implementar novas aplicações;
conduzir e sustentar a mudança requer um conjunto de habilidades
transformadas e um modelo de operação a nível corporativo.
Adotar a mudança rápida
A modernização bem-sucedida também requer muitas vezes uma
mudança de mentalidade. Um local de trabalho ágil, habilitado para
a nuvem e transformado digitalmente oferece novas oportunidades
e novos desafios para cada funcionário. Uma maior agilidade também
pode ser percebida como menos estabilidade — envolve mudanças
mais rápidas e uma maior exigência de adaptação a novas situações
à medida que elas surgem. Durante a modernização, os fluxos
de trabalho que existiam há muito tempo nos sistemas legados
podem ser divididos em um conjunto de microsserviços baseados
em nuvem. Esta nova arquitetura significa que os recursos que os
funcionários esperam podem mudar rapidamente e interagir entre si
de novas maneiras. Toda esta mudança pode ser um desafio para os
funcionários atuais, especialmente se você não tomar providências
para treiná-los e adaptá-los às novas exigências. Treinar funcionários
sobre microsserviços e processos ágeis em toda a empresa, tais
como sprints e scrums, pode ajudar,
Aprimorar controle, gestão e KPIs
Além de uma mudança de mentalidade, seus processos de controle
dos dados incorporados e as permissões de acesso também podem
ter que mudar. Estes processos provavelmente foram desenvolvidos
para supervisionar e gerenciar o uso de um mainframe e dados
pertencentes à sua organização, e podem não ser adequados
a ambientes de nuvem. Lembre-se de que políticas de controle de
dados desalinhadas são uma importante fonte de vulnerabilidades
de segurança. Mudanças nos KPIs e métricas ajudarão a avaliar
o uso eficaz dos ativos em um ambiente transformado — por
exemplo, quando você muda de implementações em mainframe para
implementações em nuvem, de repente, a eficiência de utilização se
torna um KPI, pois ele suporta diretamente o custo. Sua equipe de
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TI pode precisar de treinamento sobre como monitorar e manter as
aplicações na nuvem. Entretanto, qualquer investimento que fizer
no treinamento de sua força de trabalho para otimizar a utilização da
nuvem provavelmente será recompensado com a redução do custo
dos recursos da nuvem.
Enxergar as mudanças necessárias como uma oportunidade
As lacunas de habilidades identificam áreas de seu negócio
que atualmente não são adequadas para prosperar em uma
transformação digital. Mas quando devidamente planejado,
o processo de modernização das aplicações pode melhorar
a tecnologia e a cultura em paralelo. Uma mudança fundamental
na filosofia operacional — como a adoção de um modelo DevSecOps
— é mais fácil quando empreendida ao lado de um esforço de
modernização da aplicação bem-sucedido.
Ainda mais importante para seu futuro, um esforço de modernização
que envolva requalificação também cultivará uma mentalidade que
possa tirar proveito de oportunidades inesperadas. Não importa
o sucesso, qualquer esforço de modernização e transformação
é apenas temporário. O futuro não permanece por muito tempo.
O parceiro de consultoria certo deve ser capaz não só de ajudar você
a identificar lacunas de habilidades, mas também de treinar seus
funcionários para lidar com estas novas realidades. Por exemplo,
a IBM Consulting estabeleceu centros de excelência dedicados
a construir as habilidades para vários imperativos de transformação,
incluindo segurança cibernética; gerenciamento de conteúdo
corporativo; nuvem híbrida; sistemas, tais como mainframes,
e muito mais.

Incorpore avaliação de habilidades e treinamento para
garantir que sua força de trabalho esteja adaptada aos novos
fluxos de trabalho e aos recursos que você acrescentar.

Exemplo de como as modernizações
levam à transformação:
Um banco agrega valor em fases
Para exemplificar como todas essas etapas podem funcionar
em conjunto, considere um banco que deseja se tornar mais
competitivo, facilitar a conformidade e permitir novas formas
de trabalho, tudo isso sem construir uma infraestrutura no local.
Esse é o objetivo de transformação de alto nível, impulsionado
pelas necessidades das empresas.
Depois de começar com uma campanha de racionalização para
mapear suas aplicações existentes e as habilidades da força
de trabalho, ele poderia traduzir esses desejos de melhoria em
resultados comerciais específicos:
• Automatizar a detecção de fraudes
• Melhorar o gerenciamento da tesouraria
• Automatizar a originação de empréstimos
Então, ao longo de 18 meses, este banco poderia planejar três
jornadas de modernização sobrepostas para alcançar estes três
resultados comerciais distintos, em uma ordem que agregue
o maior valor. As jornadas posteriores oferecem a oportunidade
de reutilizar a experiência e os recursos das jornadas anteriores.
API | Microsserviços | Open banking
Marketing
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Gerenciamento
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regulamentar
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Gerenciamento
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Integração do
cliente

Atendimento
e assistência
ao cliente

Gerenciamento
de tesouraria
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Catálogo de
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Conheça seu
cliente

Originação de
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Prevenção à
lavagem de
dinheiro

Setembro de 2022
Pagamentos em
tempo real

Agrupamento
e precificação
de produtos

Detecção de
fraudes
Migrar

3. Automatizar a originação de empréstimos.
a. Receber dados de desempenho do programa de detecção
automática de fraudes para identificar áreas de melhoria.
b. Aplicar um modelo de IA a novas métricas, tais como
a solvência de um mutuário, a exposição do banco ao
risco e o ambiente econômico mais amplo.

1. Automatizar a detecção de fraudes.
a. Garantir que a base de dados seja integrada e suficiente
para dar suporte ao aprendizado de máquina.
b. Incrementar a infraestrutura de nuvem para lidar com
novas aplicações e cargas de trabalho.
c. Implementar um modelo impulsionado por IA para
identificar e bloquear transações suspeitas.
d. Treinar o pessoal do banco para incorporar insights
baseados em IA em suas próprias decisões.
e. Melhorar a eliminação de fraudes — por exemplo,
automatizando registros e notificações relacionados
a transações suspeitas.

Benefícios: Aumentar a produtividade dos encarregados por conceder
empréstimos, aumentar a qualidade dos empréstimos aprovados
e ajudar a reduzir qualquer viés no processo de originação de
empréstimos.
As atividades diárias para alcançar os resultados desejados em
cada uma dessas jornadas seriam tiradas dos padrões específicos
do setor financeiro e adaptadas às necessidades deste banco.
Elas incluiriam avaliação de habilidades e treinamento para garantir
que os funcionários afetados possam fazer uso efetivo dessas
novas tecnologias.

Benefícios: Melhorar as taxas de detecção de fraudes,
diminuir a carga de trabalho dos agentes individuais, aumentar
a rentabilidade, aumentar a confiança na administração do
banco e aumentar a satisfação do cliente.
2. Aprimorar a gestão da tesouraria.
a. Treinar um modelo de IA sobre os modelos de risco
do banco.
b. Implementar uma estratégia de capital para gerenciar
investimentos e fluxo de caixa.

Quando concebidas e implementadas desta forma, as jornadas
de modernização se sobrepõem e se reforçam mutuamente,
contribuindo para uma transformação digital mais profunda para
toda a organização. Cada uma contribui separadamente para as áreas
originais em que se deseja melhorar: aumentar a competitividade,
facilitando a conformidade e possibilitando novas formas de trabalho.
Os esforços antecipados proporcionam um valor mensurável
ao mesmo tempo em que facilitam a modernização futura. E a
continuidade dos negócios é preservada durante todo o tempo. Este
cenário é apenas um exemplo, mas, juntas, essas iniciativas poderiam
proporcionar 40% menos TCO, 60% menos tempo até o lançamento
no mercado e um aumento de 30% na qualidade e no NPS.10
A Veritis publicou estimativas mais detalhadas sobre os benefícios
da modernização de aplicações em outras áreas do negócio:

Benefícios: Maximizar os lucros, gerenciar o risco dos
investimentos e garantir que haja sempre dinheiro em
caixa para operar efetivamente.

15%

35%
de economia
em infraestrutura,
comparado ao mesmo
período do
ano anterior

30%

50%
menores custos
de manutenção
e operação
da aplicação

74%
custos
mais baixos
com hardware,
software
e pessoal

Os esforços de modernização das aplicações podem trazer
melhorias significativas em diversas áreas do negócio.7
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10%
melhoria na
eficiência
operacional
da aplicação

14%
aumento da
receita anual

Envolver expertise
específica do setor,
quando apropriado
Ao colocar em prática os processos
e a infraestrutura corretos,
a modernização permite avaliar
e otimizar seu mix de aplicações
em prol de resultados comerciais
mensuráveis.

Deve estar claro que a modernização de aplicações é uma área onde
o suporte de consultoria correto pode fazer uma grande diferença.
É provável que você se beneficie com a ajuda pois, por exemplo,
você seleciona o hiperescalador certo para suas necessidades,
compreende os detalhes de conformidade regulatória para seu
cenário específico e estabelece a prioridade das mudanças para
suas aplicações, infraestrutura e força de trabalho.
De preferência, seus consultores terão fortes relações com
hiperescaladores e ISVs, juntamente com a independência
e amplitude de especialização para integrar a melhor solução
híbrida para suas circunstâncias, independentemente dos
fornecedores de soluções individuais. Profundo conhecimento
sobre nuvem — incluindo experiência em construir e executar
uma plataforma de nuvem — também é uma vantagem. Em
última análise, o conjunto de habilidades mais relevante para
a modernização de aplicações é a capacidade de integrar
diversos sistemas técnicos juntamente com os processos de
negócios e de pessoal. A excelência em tecnologias específicas
é importante, mas só quando essa especialização tecnológica for
aliada à visão estratégica e ao suporte é que você começa a ver
resultados de negócios consistentemente valiosos.
Por exemplo, a equipe da Vodafone mencionada no início deste
trabalho fez uma parceria com a IBM Consulting para modernizar
suas aplicações em S/4HANA, alcançando uma mudança 50%
mais rápida do que teriam com migração tradicional e uma
pegada de dados 90% menor. Sua iniciativa de racionalização
de aplicações também revelou que 60% de suas aplicações não
eram utilizadas e poderiam ser removidas completamente.1

60% menos aplicações e 90% menos pegada de dados
depois do esforço de modernização com a IBM em uma
empresa de telecomunicações
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A IBM Consulting também trabalhou de perto com a CLS durante
seu grande esforço de modernização, construindo e testando sua
aplicação de liquidação de transações em uma nova plataforma e
alcançando um corte que afetava as operações mundiais com zero
problemas de alta visibilidade. Posteriormente, Ritesh Gadhiya,
chefe de aplicações de liquidação na CLS, observou que, “Em meio
à adversidade, a equipe da CLS e as equipes da IBM trabalharam
realmente juntas. A dedicação dos dois lados foi excepcional.”2

A modernização das aplicações
será sempre um trabalho
altamente personalizado, mas
vale a pena levá-la a sério — os
benefícios são enormes.

Próximos passos
Saiba mais sobre a abordagem da
IBM Consulting para sua estratégia de
transformação digital e onde a modernização
das aplicações pode se encaixar dentro
dela. Veja por que somos classificados como
os melhores em qualidade de execução
geral entre os prestadores de serviços
hiperescaladores em nuvem:11
https://www.ibm.com/br-pt/services/cloud/
modernize-applications
Agende uma conversa individual com um
especialista em modernização da IBM para
discutir sua jornada de modernização.
https://www.ibm.com/br-pt/services/cloud/
modernize-applications?schedulerform=
Junte-se às mais de 4.500 empresas que
inovaram, transformaram e escalaram seus
negócios com o envolvimento do IBM Garage.
https://www.ibm.com/br-pt/garage
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Se a transformação digital é uma resposta necessária às
pressões de seu negócio, então a questão mais crítica que
sua empresa enfrenta é como você vai planejar e executar
essa transformação. A modernização das aplicações pode
ser um fator poderoso para melhorar seu negócio, mas
somente se for feita estrategicamente como parte de uma
iniciativa de transformação bem planejada. Esperamos que
estas recomendações estratégicas e táticas tenham ajudado
você a pensar sobre como planejar e alcançar o sucesso da
modernização.

Como a IBM pode ajudar
Escolher a IBM Consulting como seu parceiro de modernização
significa ter acesso aos melhores recursos da categoria,
inclusive:
• Rápida descoberta, dimensionamento, geração de casos
de negócios e entrega low-touch orientada em uma ampla
gama de cenários de aplicação
• Flexibilidade da landing zone, incluindo Amazon Web
Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud®, Google
Cloud Platform e Red Hat®
• Regras especializadas, playbooks e implementações
de referência baseadas na vasta experiência da IBM
e nas melhores práticas de mais de 100.000 jornadas
de modernização seguras, codificadas em um método de
entrega proprietário que pode acelerar qualquer entrega
• Uma organização de pesquisa de classe mundial,
construindo tecnologias e ferramentas alimentadas por IA
e aprendizado de máquina
• Uma metodologia pioneira de engenharia de produto —
IBM Garage™ — que pega uma grande descrição dos
problemas e um ecossistema de software, divide-os em
elementos, constrói os elementos e os integra em um
ecossistema maior
A IBM Consulting oferece soluções rápidas e implementação
de baixo custo com automação e orientação prescritiva durante
todo o ciclo de vida da transformação. Com a flexibilidade para
adaptar as jornadas aos cenários específicos de aplicação das
empresas, a IBM Consulting permite que elas enfrentem as
principais restrições e modernizem consistentemente seus
portfólios de aplicações.
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