
redhat.com/pt-br/success-stories

Copyright © 2019 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, o logotipo Red Hat e JBoss são marcas registradas da Red Hat, Inc. 
ou suas subsidiárias, nos Estados Unidos da América e em outros países. Linux® é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados 
Unidos e em outros países.

facebook.com/redhatinc 
@redhatbr 

linkedin.com/company/red-hat-brasil 

br.redhat.com 
#F18509_0819

"O Red Hat Open Innovation Labs consiste em implantar a abordagem 
aberta da Red Hat nas organizações de clientes, como forma de inspiração 
e preparo para que elas mudem seus processos e adotem uma maneira 
inovadora de trabalhar."

Koji Yokota 
Diretor executivo, Fukuoka Financial Group, Inc.
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O Fukuoka Financial Group, Inc. (FFG) é uma empresa de serviços financeiros e bancários 
com sede em Fukuoka, no Japão.

Desafio

O objetivo estratégico do FFG é transformar-se em um banco digital até 2020, lançando 
novos serviços e ofertas para os clientes, a fim de tornar-se o melhor banco da região. Para 
isso, o FFG precisava acelerar sua transformação digital e ser capaz de lançar novos serviços 
com mais rapidez. Assim, a empresa poderia atender às demandas dos clientes e aumentar 
sua vantagem competitiva.

Caminho para a inovação

Com o objetivo de avançar seu processo de transformação digital, o FFG participou do 
programa de residência colaborativa do Red Hat Open Innovation Labs. Durante a residência, 
o FFG trabalhou com os consultores da Red Hat na criação de modelos mais rápidos para 
desenvolvimento e entrega de serviços e também para a otimização dos processos de 
lançamento. O FFG foi apresentado à metodologia ágil, que inclui o DevOps, para passar a 
realizar o desenvolvimento de novas soluções e serviços internamente (in-house). 

Resultados

Após o trabalho com o Open Innovation Labs, o FFG implementou metodologias ágeis de 
desenvolvimento e aumentou seus níveis de inovação, eficiência e flexibilidade. O FFG agora 
utiliza seus recursos de maneira mais eficaz e consegue atender às demandas empresariais 
com mais agilidade. Como resultado, o FFG melhorou a experiência do cliente e aumentou 
sua vantagem competitiva no mercado de serviços financeiros.
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