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Em vez de levar 18 meses para
desenvolver a nova plataforma
de software como serviço (SaaS)
Decision Focus Next (DFN), a
Decision Focus implementou
a DFN em 6 meses. Projetada
para melhorar os fluxos de
trabalho de gerenciamento de
governança, de gerenciamento
de risco e de conformidade (GRC),
a entrega acelerada da DFN foi
possibilitada pela arquitetura e
pela escalabilidade baseada em
microsserviços da IBM® Cloud™.
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Desafio

História dos desafios

A Decision Focus precisava desenvolver e implementar
o novo software de GRC rapidamente, mas também
assegurar aos clientes corporativos preocupados com
a segurança que a solução seria entregue por meio de
uma plataforma de nuvem extremamente segura.
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Transformação
A Decision Focus usou a IBM Cloud para desenvolver
e entregar a nova solução de GRC em apenas 6 meses.
A empresa estava pronta para integrar novos clientes
imediatamente e atender a pedidos de mudança do
cliente em menos de uma hora.

Resultados
Implementações em 6 meses desde o início do
desenvolvimento até a implementação completa
100% de arquitetura de microsserviços para
customização rápida e escalabilidade ilimitada
Redução da complexidade do gerenciamento e do
relatório de fluxo de trabalho com interface com o
usuário otimizada e relatórios automatizados.
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Empresas no mundo todo operam em
um ambiente de regulamentações cada
vez mais complexo com o Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados (RGDP) da UE,
as leis Sarbanes-Oxley e Dodd-Frank dos EUA,
os padrões globais Basel III para instituições
financeiras e muitas outras regras de cunho
governamental. O não cumprimento dessas
regulamentações pode resultar em penalidades
significativas para os negócios e os executivos
corporativos.
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–
Navegando em um novo cenário de risco

Em resposta, o mercado de software de GRC
está crescendo rapidamente. As ferramentas
de GRC ajudam a integrar e gerenciar operações
que estão sujeitas a regulamentação, identificar
exposição ao risco, acompanhar o progresso
para a conquista de objetivos e preparar
relatórios para auditoria.

As gerações anteriores dos softwares de GRC
geralmente se concentravam em ferramentas
de “ponto”, como planilhas, e-mails e
apresentações de slide. No entanto, as soluções
de ponto exigiam equipes grandes e caras e
não conseguiam acompanhar o ritmo acelerado
das mudanças regulamentares. Além disso, os
provedores de software de GRC não conseguiam
liberar novas versões com a rapidez necessária
para evitar a “ansiedade pré-auditoria” – ou
seja, a preocupação de que a empresa pudesse
ser auditada e multada por não cumprir uma
mudança de regra.

continua →
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“A IBM Cloud é mais que
serviços de nuvem.
É uma parceira criada para
empresários que desejam
escala e alcance global.”
— Jon Tollerup, Chief Executive Officer,
Decision Focus

“E se pudéssemos fazer o software de
GRC ser executado como uma máquina
e transformá-lo em um processo operacional
como outro qualquer, como a folha de
pagamento?” diz Jon Tollerup, Chief Executive
Officer da Decision Focus, uma provedora de
software de gerenciamento de serviços para
clientes corporativos. Tollerup tinha um palno
de integrar a funcionalidade do software de GRC
em 3 níveis:
1. Coleta de regulamentações e outros dados;
2. Gerenciamento de fluxos de trabalho
baseados em função para manutenção
diária;
3. Entrega de relatórios automatizados para
tomadores de decisão.

A maior preocupação de Tollerup não era o
design do seu novo produto, mas quanto tempo
levaria para desenvolver o software.
“Como éramos uma startup e tínhamos fundos
limitados, precisávamos buscar maneiras de
eliminar os obstáculos e os altos custos”,
diz Tollerup. “Eu não queria passar 2 anos em
algo que não funcionaria, e precisávamos ser
capazes de escalar verticalmente sem precisar
reconstruir tudo mais tarde. O que realmente
permitiu que esse projeto fosse levado adiante
foi a IBM Cloud”.
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Quando a Decision Focus começou a desenvolver
o DFN, ou seja, a nova plataforma de SaaS
de GRC, 3 atributos da IBM Cloud foram
considerados essenciais para dar suporte
e acelerar o desenvolvimento do DFN: sua
arquitetura 100% baseada em microsserviços,
seu gerenciamento simplificado e sua
plataforma de nuvem altamente segura.
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–
Fazendo os primeiros passos valerem

O desenvolvimento de microsserviços na
IBM Cloud permitiu que a Decision Focus
estabelecesse uma rede de desenvolvimento
altamente distribuída, com a contribuição de
componentes criados por desenvolvedores na
Dinamarca, no Reino Unido, na Romênia e na
Suécia. “Com o desenvolvimento paralelo, não é
necessário esperar a conclusão de um item para
começar o próximo”, diz Tollerup. “E uma vez
na nuvem, é possível escalar verticalmente de
modo imediato”.

A Decision Focus descobriu que o gerenciamento
do desenvolvimento do software DFN na IBM
Cloud era muito mais fácil do que o esperado
inicialmente. “Não lemos nenhum manual,
só começamos a usá-la” diz Tollerup. “Após
algumas perguntas na sala de bate-papo,
estava tudo pronto. Contávamos com uma
pessoa altamente especializada para suporte
por telefone, mas devo ter falado com ele
apenas 3 vezes nos últimos anos”.
Quando chegou a hora de apresentar o DFN
aos clientes, a Decision Focus também ficou
satisfeita com a excelente maneira com que
a reputação da IBM no desenvolvimento de
soluções altamente seguras abriu as portas
para a aceitação do produto. “Sabemos por
experiência própria que a IBM é uma marca
de alta confiabilidade”, diz Tollerup. “Quando
dizemos que estamos executando 100% na
IBM Cloud, nossos clientes sabem que ela é
segura e está 100% em ordem”.

“Com a IBM Cloud, o
desenvolvimento e a
entrega de software de SaaS
mundo afora não é mais um
problema. Desenvolvemos
para grandes empresas
uma solução que, para elas,
parece um aplicativo para
iPhone. É simples assim.”
— Jon Tollerup, Chief Executive Officer,
Decision Focus
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No início do processo de desenvolvimento do
software, a Decision Focus previu um prazo de
18 meses para criar, testar e implementar o novo
produto DFN. No entanto, usando a IBM Cloud
como uma plataforma de desenvolvimento de
software, a empresa implementou o DFN em
apenas seis meses, economizando uma quantia
significativa de tempo e dinheiro.
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–
A última partida é na nuvem

A entrega do DFN na IBM Cloud permite que
a Decision Focus responda rapidamente às
solicitações de customização do cliente, com
pedidos de mudança típicos concluídos em
menos de 1 hora.
A empresa também está aproveitando a
arquitetura da IBM Cloud para incluir novos
serviços, como o software IBM QRadar®
Security Information and Event Management
(SIEM) e novos elementos de recuperação de
desastre de alto desempenho.
No momento, a plataforma DFN está sendo
usada por diversos negócios corporativos em
serviços de transporte, logística, financeiros e
em outros negócios globais. Um dos maiores
clientes do software DFN é a IBM, que usa o
sistema para acompanhar a conformidade de
aplicações globais.

Embora o DFN tenha sido projetado
inicialmente para atender às necessidades
de GRC de empresas grandes, de nível
corporativo, empresas menores também
aproveitam os benefícios da solução. “O
gerenciamento da conformidade regulamentar
é um fardo desproporcional para empresas de
porte pequeno e médio”, diz Tollerup. “Se você
não é grande, como poderá pagar um pessoal
de alto custo para gerenciar isso? É por isso
que estamos transformando o GRC em algo
que pode ser gerenciado por empresas
menores, para ajudá-las a permanecer
relevantes e competitivas”.
A capacidade de gerenciar a conformidade
regulamentar em vários domínios e geografias
diferentes é importante para Decision Focus.
“Se você deseja trabalhar em qualquer lugar
e ter clientes no mundo todo em qualquer fuso
horário, qualquer geografia, e ainda manter a
conformidade com as leis locais, você não pode
usar um provedor qualquer”, diz Tollerup.
“É necessário ter muito controle sobre os dados
por cidade e por país, e é isso que a IBM Cloud
nos oferece”.
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Fundada em 2004, a Decision Focus
fornece aos clientes soluções de SaaS
fáceis de usar e baseadas no aspecto
visual para gerenciar fluxos de trabalho,
automatizar relatórios e gerar insights
estratégicos de governança corporativa,
gerenciamento de risco e conformidade.
Sediada em Londres, Reino Unido, e
com outros escritórios em Copenhagen,
Dinamarca, e na Suécia, a Decision
Focus atende empresas multinacionais
de médio e grande porte envolvidas nos
setores de serviços financeiros, transporte,
consultoria de gerenciamento, tecnologia
da informação e outros.
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Solução composta por
— IBM Cloud Pak System
— QRadar Security Info
and Event Management
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Quer saber mais sobre
a parceria IBM?
Se você ainda não é parceiro IBM,
mas está em busca de uma parceria
para inovar e crescer, registre-se no
PartnerWorld.
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Se você já é parceiro IBM,
explore as soluções IBM e crie
mais oportunidades de negócio
com seus clientes.
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