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Evolua continuamente com a eficiência operacional

Sistemas de back-end bancários inflexíveis afetam a velocidade e a usabilidade de aplicações 
digitais criadas com o objetivo de melhorar a experiência do cliente. Para atender às expectativas 
do público, os bancos precisam rever seus processos operacionais e criar um serviço fluido que 
forneça a experiência esperada. Ainda que o orçamento de TI dos bancos seja alto em relação à 
manutenção, os líderes dos sistemas bancários sempre podem se beneficiar de novas abordagens 
mais modernas e econômicas.

Otimizar as operações por meio da automação não é mais uma tarefa apenas da TI. Ao adaptar-se 
à infraestrutura privada, virtual ou pública, a tecnologia de containers leva o autosserviço até as 
equipes de análise e reengenharia de processos, para que suas operações de negócios reflitam 
as jornadas do cliente, tudo isso sem qualquer envolvimento da TI. Com o acesso às ferramentas 
necessárias, os funcionários podem definir seus próprios processos de negócios, que são 
atualizados automaticamente no conjunto compartilhado de definições. Como parte de um 
ambiente de tecnologia open source, a automação de processos pode ser definida usando insights 
coletados por meio de algoritmos incorporados nos fluxos transacionais.

O investimento para obter-se uma redução substancial no custo do atendimento aos clientes 
é maior que o que se pode economizar aumentando a eficiência. Como temos experiência em 
administrar negócios e, ao mesmo tempo, aprimorá-los, elaboramos a lista de verificação a seguir 
para ajudá-lo a avaliar suas necessidades e determinar suas prioridades de eficiência operacional.

Modelo operacional

Para que os processos de negócios reflitam a simplificação da jornada digital do cliente, é 
necessária a análise dos métodos utilizados anteriormente.

• Os processos e procedimentos ainda refletem operações analógicas antigas? É possível 
remover etapas do processo que não são mais relevantes para a experiência digital? 

• O modelo operacional tem diretrizes que não são digitalizadas com frequência? 

• É possível classificar o risco dos processos operacionais nas linhas de negócios como baixo, 
médio ou alto?

Base tecnológica

A automação leva ao aumento na eficiência. Ela simplifica as atividades ao executá-las 
praticamente em tempo real, sem deixar de atender aos controles regulatórios e às políticas 
internas. A realização simultânea de todos os processos depende da flexibilidade da base 
tecnológica usada para eficiência operacional. 

• Seus analistas são capazes de solicitar e obter acesso ao software sem o envolvimento da 
equipe de TI?

• Você pode migrar seus processos operacionais para um provedor de cloud privada ou pública?

• Você consegue criar novos serviços que atravessem os limites organizacionais para oferecer 
experiências melhores aos clientes?
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SOBRE A RED HAT
A Red Hat é a líder mundial 
no fornecimento de soluções 
corporativas de software open 
source. Por meio da estreita 
parceria com as comunidades, 
a Red Hat oferece tecnologias 
confiáveis e de alto desempenho 
em Linux, cloud híbrida, 
containers e Kubernetes. A 
Red Hat ajuda os clientes a 
integrar aplicações de TI novas 
e existentes, desenvolver 
aplicações nativas em cloud 
e definir padrões com nosso 
sistema operacional líder do 
setor, além de automatizar, 
proteger e gerenciar ambientes 
complexos. Com serviços de 
consultoria, treinamento e 
suporte premiados, a Red Hat 
tem a confiança das empresas da 
Fortune 500. Como um parceiro 
estratégico para provedores de 
cloud, integradores de sistema, 
fornecedores de aplicações, 
clientes e comunidades open 
source, a Red Hat ajuda as 
organizações a se preparar para 
o futuro digital.
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Novos recursos 

Os bancos são mais ineficientes se comparados a concorrentes digitais capazes de lançar serviços 
novos ou melhores em questão de dias, em vez de semanas ou meses. Para otimizar seu time to 
market, essas empresas contam com a automação inteligente. 

• Você usa métodos digitais para conhecer seu cliente (KYC) ou continua fazendo tudo 
manualmente?

• Você vinculou tomadas de decisão automatizadas a medidas preditivas para agilizar o 
atendimento?

• Você divide suas previsões e os insights provenientes do aprendizado de máquina, como 
serviços a serem incluídos nos fluxos de transações e nas operações de serviços?

Mensuração de valor

Reduzir o custo de negócios mantendo as eficiências é essencial para continuar a aumentar a 
lucratividade. Redirecionar investimentos e recursos para iniciativas contínuas de inovação 
significa obter sucessos.

• Você consegue colocar seus insights operacionais em produção enquanto eles ainda são 
relevantes?

• O número de solicitações de serviços que exigem intervenção humana está diminuindo com o 
tempo?

• Você vê melhorias nas divisões operacionais, incluindo crédito, fraude, pagamentos e outras? 

Saiba mais

A Red Hat ajuda as equipes de operações bancárias a renovar modularmente seus negócios 
para obter uma eficiência operacional alinhada às expectativas dos clientes modernos. Um dos 
principais bancos europeus alcançou seu objetivo de aumentar a eficiência operacional e agora 
executa mais de 40% de suas cargas de trabalho em 5% de sua infraestrutura.1 Acesse  
https://go.redhat.com/financial para ver como podemos ajudar sua empresa a dar o primeiro 
passo.

 1 https://www.redhat.com/pt-br/about/press-releases/deutsche-bank-activates-digital-transformation-red-hat
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