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Renovação do Core

Atualmente, a tecnologia é uma

A modernização de sistemas

nova fonte de vantagem
competitiva para algumas

legados e sua migração para a
nuvem podem ajudar a liberar o

organizações e uma ameaça à

potencial digital de uma

sobrevivência de outras. Como
resultado, a distinção entre

organização. No entando, até
pouco tempo atrás, esses

estratégia corporativa e
estratégia tecnológica está

projetos também poderiam
esgotar o orçamento da

ficando menos clara, mas elas
devem se comunicar.

transformação digital dessa
mesma organização.

Estrategistas experientes estão olhando além das atuais

Para muitos, o custo das necessárias migrações cloud e dos

capacidades tecnológicas da suas organizações e do cenário
competitivo onde estão inseridos, em busca de novas

planos de modernização pode ser proibitivo. Isso está prestes
a mudar. No que reconhecemos como uma tendência

possibilidades de como a tecnologia pode impulsionar seus
negócios. Porém, a complexa gama de incertezas e

crescente, algumas empresas pioneiras estão começando a
utilizar acordos de terceirização para reformular os seus

possibilidades pode ser demais para o cérebro humano

planos tradicionais para a modernização dos seus sistemas.

processar por si só. É por isso que os estrategistas estão
recorrendo a plataformas tecnológicas equipadas com análises

Da mesma forma, outras estão explorando oportunidades
para migrar suas principais aplicações para plataformas cada

avançadas, automação e inteligência artificial.
As organizações estão utilizando essas ferramentas para

vez mais poderosas, escolhendo inclusive alternativas lowcode. Por fim, muitos estão avançando em suas estratégias

identificar de maneira contínua suas forças estratégicas
internas e externas, tomar decisões e monitorar os resultados.

de priorizar as ações neste tema, tratando deficiências
técnicas dos ERPs e migrando as capacidades não essenciais

Como resultado, as empresas estão transformando o

para outras plataformas. Em meio a um clima de negócios

desenvolvimento de estratégias de um processo pouco
frequente e demorado para um processo contínuo e dinâmico,

definido por incerteza histórica, estas abordagens inovadoras
para extrair mais valor dos ativos legados podem em breve se

ajudando os estrategistas a pensar de forma mais abrangente
e criativa sobre a ampla gama de possibilidades futuras.

tornar componentes padrão do guia de transformação digital
dos CIOs.

7

A Transformação da cadeia de
fornecimento
Há muito consideradas como um custo
necessário para fazer negócios, as cadeias
de fornecimento estão se movendo do
back office para as linhas de frente
valorizando a segmentação de cliente e
diferenciação de produto. Fabricantes,
varejistas, distribuidores e outras partes
com visão de futuro estão explorando
meios para transformar o centro de custo
da cadeia de fornecimento em um
instrumento de valor com foco no cliente.
Eles estão extraindo mais valor dos dados que coletam, analisam e
compartilham em suas redes de fornecimento. Finalmente, algumas
dessas organizações estão explorando oportunidades para usar
robôs, drones e reconhecimento de imagem avançado para tornar
as interações físicas da cadeia de fornecimento mais eficientes,
eficazes e seguras para os funcionários. De fato, transformar as
cadeias de fornecimento estabelecidas em redes de fornecimento
resilientes e com foco no cliente será um desafio e, para a maioria
das organizações, será uma jornada contínua – e de importância
fundamental. O tipo de ruptura que temos visto com a pandemia da
Covid-19 pode torna-se regra. Quando o próximo evento global
surgir, os líderes da tecnologia e de cadeia de fornecimento não
poderão alegar que não o previram.
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Confiança zero: Nunca confiar, sempre verificar

Modelos sofisticados de machine

Com o machine learning (ML) pronto

Ataques cibernéticos sofisticados e

learning (ML) ajudam empresas, de

para reformular as operações

ambientes empresariais em constante

maneira eficiente, a descobrir padrões,

empresariais e a tomada de decisões,

mudança enfraqueceram as abordagens

revelar anomalias, fazer previsões,

um número crescente de pioneiros

tradicionais de segurança cibernética.

tomar decisões e gerar insights – e

em IA está percebendo que

estão se tornando cada vez mais os

infraestrutura e modelos de dados

conceito de que os ambientes empresariais modernos precisam de

principais drivers de desempenho

legados – todos projetados para

uma abordagem diferente: não há mais um perímetro definido dentro

organizacional.

auxiliar na tomada de decisões por

do qual cada usuário, carga de trabalho, dispositivo e rede é

As empresas estão percebendo a necessidade de mudar do

humanos, não por máquinas – pode

intrinsicamente confiável. Em arquiteturas de confiança zero, cada

heroísmo pessoal para o desempenho estruturado a fim de mover

ser um obstáculo para o sucesso do

solicitação de acesso deve ser validada com base em todos os pontos

eficientemente os modelos de ML do desenvolvimento até a

ML.

de dados disponíveis, incluindo identidade do usuário, dispositivo,

A confiança zero está enraizada no

produção e a gestão. No entanto, muitas estão prejudicadas em

Em resposta, essas organizações estão tomando medidas para

localização e outras variáveis que fornecem contexto para cada

seus esforços por utilizar processos fragmentados e frágeis de

romper com a cadeia de valor do gerenciamento de dados de

conexão e permitem decisões mais assertivas e baseadas em risco.

desenvolvimento e implantação, que sufocam a experimentação e

ponta a ponta visando a otimização para um novo propósito.

Dados, aplicações, cargas de trabalho e outros recursos são tratados

dificultam a colaboração entre equipes de produtos, equipe

Como parte de uma tendência crescente, elas estão

como unidades individuais e gerenciáveis para conter violações, e o

operacional e cientistas de dados. Conforme a inteligência

implantando novas tecnologias e abordagens, incluindo recursos

acesso é fornecido com base no princípio do menor privilégio. A

artificial (IA) e o ML amadurecem, uma forte dose de disciplina

avançados de captura e estruturação de dados, análises para

automação e a engenharia necessárias para implementar

operacional e de engenharia pode ajudar as organizações a

identificar conexões entre dados aleatórios e armazenamentos

adequadamente arquiteturas de segurança de confiança zero podem

superar esses obstáculos e escalar a IA de maneira eficiente para

de dados baseados em nuvem de próxima geração para auxiliar

ajudar a fortalecer a postura de segurança, simplificar o

permitir a transformação dos negócios. Para perceber os

em modelagem complexa. Juntas, essas ferramentas e técnicas

gerenciamento de segurança, melhorar a experiência do usuário final

benefícios mais amplos e transformadores dessas tecnologias, a

podem ajudar as organizações a transformar volumes

e permitir ambientes empresariais modernos. Porém, a mudança para

IA artesanal deve dar lugar a uma era de percepções

crescentes de dados em uma base pronta para o futuro, para

a confiança zero exige esforço e planejamento significativos, incluindo

automatizados e industrializados. Considere MLOps, também

uma nova era em que as máquinas não apenas aumentarão a

a abordagem de questões fundamentais de segurança cibernética,

conhecido como ML CI/CD, ModelOps e ML DevOps: a aplicação

tomada de decisão por humanos, mas também tomarão

automatização de processos manuais e planejamento de mudanças

de ferramentas e abordagens DevOps para o desenvolvimento e

decisões em tempo real e em escala que os humanos não

transformacionais na organização de segurança, no cenário

entrega de modelos para industrializar e aumentar o aprendizado

conseguem.

tecnológico e na própria empresa.

da máquina, desde o desenvolvimento e a implantação até a
manutenção e o gerenciamento contínuos do modelo.
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DEI tech: Ferramentas para a equidade

À medida que o maior experimento de

Quando olharmos para trás, 2020

Muitas organizações estão adotando a

trabalho em home office não

provavelmente será o ponto de mudança

diversidade, a equidade e a inclusão

planejado do mundo continua, muitos

em que a maioria da população se

como imperativos de negócios, com um

líderes empresariais estão fazendo

adaptou às interações digitais para viver o

número crescente delas adotando

perguntas ainda sem respostas:

seu dia a dia, seja trabalhando em casa,

estratégias holísticas de força de

Quando a poeira assentar, o trabalho

estudando online ou fazendo compras de

trabalho para toda a organização que

remoto será a regra ou a exceção? A

supermercado.

abordam preconceitos e desigualdades

força de trabalho remota permanente

No entanto, a prevalência de interações digitais deixou muitos de nós

é sustentável? Como a produtividade e

ansiosos pelos dias de interações presenciais. Ao olharmos para o

o bem-estar dos funcionários serão

futuro, esperamos que os consumidores não fiquem mais satisfeitos

Enquanto os profissionais de RH costumam liderar as estratégias de

afetados? A inovação será prejudicada

com experiências de marcas físicas ou digitais distintas: eles esperam

Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), os líderes de tecnologia

na ausência de conexões presenciais

uma mistura do melhor de ambos - experiências presenciais altamente

desempenham um papel fundamental como parceiro estratégico ao

entre colegas? Qual será o papel do

personalizadas, sem sacrificar a conveniência das operações online.

projetar, desenvolver e executar soluções habilitadas de tecnologia

escritório físico?

Nos próximos 18 a 24 meses, esperamos que as experiências

para enfrentar os desafios cada vez mais complexos da força de

As empresas conseguirão superar os déficits e ambiguidades do local

presenciais e digitais se tornem mais contínuas e interligadas. As

trabalho de DEI. Nos próximos meses, esperamos que as empresas

de trabalho digital abraçando seus aspectos positivos, incluindo os

interações online e offline não serão mais experiências separadas - a

adotem novas ferramentas, que incorporem análises avançadas,

dados gerados por ferramentas e plataformas dos trabalhadores.

jornada do cliente será feita de elementos presenciais e digitais

automação e IA, incluindo processamento de linguagem natural e

Isso pode ajudar as organizações a otimizar o desempenho

integrados e intencionalmente projetados para criar uma experiência

machine learning para ajudar a informar, entregar e medir o

individual e da equipe e a personalizar a experiência do funcionário

de marca perfeita, adaptada para atender aos comportamentos,

impacto de DEI.

por meio de recomendações personalizadas, permitindo que o

atitudes e preferências individuais do cliente.

trabalho remoto seja muito mais do que um substituto reduzido do
escritório tradicional. E, à medida que os espaços de trabalho e as
sedes evoluem, as organizações podem usar esses dados para criar
escritórios prósperos, produtivos e econômicos, que estejam
perfeitamente integrados à experiência remota.

para melhorar o desempenho da
empresa e dos funcionários.
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