
A integração ágil leva  
à transformação digital
A integração ágil - que combina tecnologias de integração, técnicas de 
entrega ágil e plataformas nativas em nuvem com o objetivo de melhorar a 
velocidade de entrega e segurança de software - é a base fundamental para 
o sucesso da transformação digital. Empresas cujo relatório de estratégias 
de integração fornecido oferecem suporte bom ou muito bom às equipes 
de integração ágil - considerando que a integração já estava implementada 
quando necessário - foram consideradas "bem-sucedidas", enquanto 
empresas cujo suporte de estratégia de integração foi inexistente ou inferior 
ao mediano foram consideradas "menos bem-sucedidas". O estudo mostra 
que as empresas bem-sucedidas tomaram as medidas necessárias para 
construir uma cultura que se concentra nas práticas ágeis e oferece suporte 
às equipes de entrega ágil com sua estratégia de integração ágil; o que é 
uma combinação de aplicações e arquiteturas novas e herdadas.

PRINCIPAIS DESCOBERTAS

O estudo de Forrester produziu as seguintes descobertas principais: 

 ›  Uma abordagem de integração ágil é fundamental. Desenvolvedores 
ágeis podem criar fluxos de integração independentes tais como 
microsserviços, DevOps e APIs que oferecem a melhor base para a 
prática da transformação digital. Isso só acontece se a empresa tiver 
criado uma cultura que suporte a integração em uma variedade de 
aplicações novas e herdadas.

 ›  Concentre-se nas APIs que aceleram a produção e o desenvolvimento. 
APIs de negócios bem projetadas permitem uma reconfiguração rápida 
para modelos de negócios e processos. As APIs fornecem blocos de 
construção de negócios baseados em software que permitem a rápida 
reconfiguração de negócios. As empresas bem-sucedidas atingiram 
níveis mais altos de conhecimento em suas equipes de desenvolvimento 
com APIs externas. 

 ›  Construa um roteiro para o futuro. Empresas bem-sucedidas investiram 
na modernização de sua estratégia de integração para agradar seus 
clientes. Parte desse processo inclui alinhar sua estratégia de integração 
com a transformação digital como um todo. Isso permite que as métricas 
utilizadas façam a ligação entre o processo de integração e os resultados 
do negócio.
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METODOLOGIA

Neste estudo, a Forrester realizou 
uma pesquisa online com 300 
tomadores de decisão de estratégias 
de desenvolvimento ágil na América 
do Norte, Reino Unido, França, 
Alemanha, Índia e China para 
avaliar a estratégia de integração 
da API. As questões fornecidas aos 
participantes perguntaram sobre sua 
abordagem atual para uma estratégia 
de integração ágil de API, seu nível 
de maturidade e planos para o futuro. 
O estudo começou em abril de 2018 
e foi concluído em maio de 2018.

Clique aqui para ler os resultados 
completos do estudo.

Uma abordagem 
de integração ágil 
é fundamental

Concentre-se nas 
APIs que aceleram 
a produção e o 
desenvolvimento

Construa um 
roteiro para 
o futuro



1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page Figura 1

Base: 144 tomadores de decisões sobre 
estratégias de desenvolvimento ágil 
empresarial global
Fonte: Um estudo por encomenda 
realizado pela Forrester Consulting em 
nome da Red Hat, maio de 2018

"Dentro do que você sabe,
qual é a porcentagem das equipes de 
desenvolvimento da sua empresa que 
usam práticas ágeis de 
desenvolvimento de software?”

Todas as equipes 
praticam ou usam

A maioria das equipes 
usam (cerca de 75%)

A metade das 
equipes usam

Algumas equipes usam 
(cerca de 25%)

Nenhuma equipe usa

Empresas menos bem sucedidas

Empresas bem-sucedidas

33%

9%

60%

38%

5%

2%

17%

0%

1%

35%

A integração ágil leva ao sucesso
As empresas precisam de uma abordagem de integração ágil para acompanhar  
a velocidade de mudanças nos negócios. Para atender às expectativas de 
expansão dos clientes, as empresas devem ser ágeis e ter uma profunda 
integração entre todas as fontes e sistemas de dados. As empresas bem-
sucedidas estão vinculando a integração aos resultados nos negócios, enquanto 
as menos bem-sucedidas estão focadas nas necessidades táticas - aumentando 
os volumes de dados e atualizando os dados em tempo real. As empresas bem-
sucedidas estão investindo em agilidade em toda a organização de  
várias maneiras:

 ›  Concentrando-se em APIs. As empresas bem-sucedidas estão criando 
mais APIs do que as menos bem-sucedidas - de APIs dirigidas a eventos 
a APIs externas e APIs que cobram terceiros pelo uso. Por outro lado, as 
empresas menos bem-sucedidas estão dando ênfase apenas nas APIs 
internas e na documentação de portais de desenvolvedores que consomem 
APIs - o que faz necessário construir ainda APIs externas. Isso não apenas 
limita o grande volume de dados com os quais essas empresas trabalham, 
mas também prejudica internamente seus desenvolvedores. Mais APIs 
estão capacitando empresas bem-sucedidas a serem mais ágeis - os 
desenvolvedores dessas empresas podem facilmente criar aplicativos em 
diversas tecnologias, infraestruturas e ambientes - e quebrar os silos internos 
dos negócios. 

 ›  Práticas de desenvolvimento de software ágeis. As equipes de 
desenvolvimento de empresas bem-sucedidas têm duas vezes mais chances 
de ter 75% ou mais de suas equipes praticando desenvolvimento de 
software ágil do que empresas menos bem-sucedidas (veja a Figura 1). Criar 
uma cultura que priorize a agilidade e abraça novas tecnologias e a ruptura 
digital capacita todos os desenvolvedores sob práticas ágeis. As empresas 
que construíram uma cultura de práticas ágeis combinam e integram uma 
ampla faixa de aplicativos novos e herdados, com arquiteturas tradicionais 
de integração. Parte desse desenvolvimento cultural inclui investimento na 
tecnologia certa para apoiar as práticas de desenvolvimento ágil. A seleção 
e o uso de tecnologia que suporta equipes de produção ágeis são essenciais 
para transformações digitais de sucesso.

 ›  Fazendo uso de microsserviços. Empresas bem-sucedidas são mais 
propensas a usar microsserviços (44%, em comparação a 31% de 
empresas menos bem-sucedidas). Os microsserviços podem conviver 
com código personalizado, criando projetos mistos de integração de 
desenvolvimento, que podem adicionar novas lógicas de negócios aos 
aplicativos herdados - abrindo ainda mais a matriz de dados que as 
empresas podem acessar, apoiando os desenvolvedores em todo o ciclo de 
vida de desenvolvimento e integração de aplicativos. Tomadores de decisão 
de estratégias de desenvolvimento ágil em empresas bem-sucedidas 
veem isso como uma parte fundamental da sua estratégia. Quarenta e 
nove por cento das empresas bem-sucedidas concordam que sua futura 
estratégia de integração deve alcançar a integração de aplicativos usando 
uma combinação híbrida de produtos de integração tradicionais e novas 
plataformas de integração baseadas em nuvem.
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Siga o roteiro delineado  
por empresas bem-sucedidas 
Ao combinar integração ágil com desenvolvimento ágil, empresas  
bem-sucedidas conseguiram oferecer um suporte melhor às equipes de 
desenvolvedores em novas tecnologias, incluindo plataformas de containers 
e estratégias em nuvem. Por sua vez, seus clientes estão satisfeitos com os 
aplicativos atualizados com frequência e/ou informações apresentadas com 
dados relevantes.

Empresas bem-sucedidas:

 ›  Medem todos os aspectos da sua estratégia de integração.  
Globalmente, as empresas bem-sucedidas estão mais propensas a medir 
todos os aspectos de sua estratégia de integração para avaliar o sucesso. 
Mais importante, elas estão conectando os esforços de integração aos 
resultados do negócio. Essas empresas bem-sucedidas estão focadas na 
criação de ruptura digital, na reengenharia de processos de negócios e 
na criação de novos modelos de negócios/abertura de novos mercados; 
enquanto empresas menos bem-sucedidas estão muito mais focadas em 
esforços táticos, como melhorar sua velocidade de implantação de software. 

 ›  Alinham metas de integração com metas de transformação digital. 
Empresas bem-sucedidas entendem que sua estratégia de integração é 
uma parte do todo - sua estratégia geral de transformação digital. Essas 
empresas identificaram os principais recursos - incluindo escalabilidade, 
canais de comunicação seguros e a capacidade de implantar rapidamente 
novas APIs ou serviços - como impulsionadores de sua estratégia de 
transformação digital. Por sua vez, elas estão usando seus recursos  
para alimentar sua estratégia de integração, criando um ciclo virtuoso  
de habilidades e prioridades. 

SOBRE A FORRESTER CONSULTING

A Forrester Consulting fornece consultoria independente e objetiva baseada 
em pesquisas para ajudar os líderes a ter sucesso em suas organizações. 
Desde uma sessão estratégica curta até projetos personalizados, os serviços 
de consultoria da Forrester o conectam diretamente com analistas de pesquisa 
que aplicam informações especializadas aos seus desafios comerciais 
específicos. Para mais informações, acesse forrester.com/consulting. 

© 2018, Forrester Research, Inc. Todos os direitos reservados. A reprodução 
não autorizada é estritamente proibida. As informações baseiam-se nas 
melhores fontes disponíveis. As opiniões emitidas neste documento refletem 
as avaliações do momento e estão sujeitas a alterações. Forrester®, 
Technographics®, Forrester Wave, RoleView, TechRadar e Total Economic 
Impact são marcas comerciais da Forrester Research, Inc. Todas as demais 
marcas comerciais são de propriedade de suas respectivas empresas. Para 
obter mais informações, acesse forrester.com (em inglês). [E-38093]

Para acessar o estudo completo, 
veja o “Thought Leadership 
Paper”, comissionado pela Red 
Hat, intitulado “Agile Integration 
Is Critical To Successful Digital 
Transformation.”
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