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Os sistemas bancários centrais foram originalmente criados e implementados para negócios baseados em agências físicas e centros 
de call center. No momento, estes sistemas estão operando além de sua finalidade. As instituições precisam se tornar mais flexíveis 
para competir com negócios digitalmente avançados. Com expectativas cada vez mais altas quanto ao processamento quase 
imediato de transações, há uma grande demanda por parte dos clientes e parceiros para combinar novos produtos e serviços com 
funcionalidades inovadores. 

Para atender a essa demanda, você precisa de sistemas centrais que ofereçam a base para o suporte e entrega de funções digitais 
críticas. Seja para otimizar os serviços essenciais oferecidos, ou para migrar para um novo sistema bancário central, a adoção de 
uma plataforma de nuvem moderna com o objetivo de dar suporte à oferta de serviços essenciais pode fornecer a agilidade que os 
bancos desejam com a segurança de que você precisa. 

Este checklist traz alguns pontos que devem ser considerados ao avaliar a transformação do sistema central.

2  Separar sistemas de 
tecnologias desconectadas

 
Leve em consideração as seguintes questões:

• Você possui aplicações desconectadas, com gerações 
variadas de tecnologias e suporte por parte de grupos 
distintos?

• Você possui aplicações de serviços bancários centrais 
que são executadas em um determinado ambiente, 
mas que precisam ser reconfiguradas para que sejam 
executadas em outro?

• Você tem dificuldades em usar ferramentas 
personalizadas para orquestrar a interoperabilidade entre 
componentes essenciais?

• Você consegue combinar dados e painéis com facilidade 
nos seus sistemas para tomar decisões, coletar insights e 
fazer análises de negócios? 

Sistemas desconectados e discrepantes impedem que os 
bancos tenham a flexibilidade necessária para alcançar 
resultados comerciais significativos. Os líderes de TI 
precisam considerar uma abordagem mais modular para o 
sistema bancário central. Essa abordagem deve aproveitar 
as vantagens dos containers e oferecer serviços e 
aplicações combináveis que incluam componentes centrais 
para conectar o sistema. 

1  Atender às expectativas cada 
vez maiores dos clientes

 
Leve em consideração as seguintes questões:

• Sistemas centrais e processos conflitantes atrasam suas 
iniciativas voltadas ao cliente?

• Seu sistema bancário central existente está diminuindo 
sua capacidade de implantar componentes de serviços 
confiáveis e flexíveis para atender às demandas dos 
clientes? 

• Você pode colocar serviços de integração em containers, 
como as aplicações, para que eles sejam executados em 
qualquer plataforma e escala com a aplicação?

• Você pode incluir dados e eventos, com o suporte de 
microsserviços, para oferecer serviços personalizados 
para os clientes?

Por muitos anos, as instituições buscaram se manter 
competitivas com transformações no front-office. No 
entanto, a abordagem top-down já superou os recursos dos 
sistemas centrais herdados. Para serem bem-sucedidas, 
as instituições precisam considerar a adoção de uma base 
mais modular de serviços que tenha uma composição 
flexível e reaproveitamento de recursos para melhorar a 
experiência do cliente.
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A Red Hat oferece tecnologias em nuvem e ferramentas flexíveis que ajudam os bancos a modernizar seus sistemas centrais 
de maneira progressiva. Seja de forma virtualizada, habilitada para a nuvem ou totalmente nativa em nuvem, a Red Hat ajuda a 
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4  Avaliar o custo da 
modernização central

 
Leve em consideração as seguintes questões:

• Quanto o sistema existente está custando ao banco 
em termos de oportunidades perdidas, atritos com os 
clientes e riscos à reputação?

• Qual é o custo previsto para continuar a manter e 
executar o sistema central atual, considerando a 
manutenção programada e o desenvolvimento planejado 
necessários para os próximos cinco anos?

• Quanto custará para atualizar o sistema existente com o 
objetivo de incluir tecnologias mais recentes?

• Você pode reduzir os custos de manutenção de boa 
parte da infraestrutura ao escolher onde os dados serão 
processados e armazenados?

Seu sistema central tem dois custos distintos: o primeiro é 
o gasto com hardware, licenças, funcionários etc. O outro 
pode ser medido pelo custo das oportunidades perdidas. 
Ao avaliar os dois, você pode entender qual é o nível ideal 
de modernização para a sua instituição.

3  Eliminar barreiras de 
integração à escala

 
Leve em consideração as seguintes questões:

• Você consegue escalar todo o sistema bancário central 
para lidar com picos de volume ou um padrão de 
implantação acelerado?

• Você consegue otimizar integrações e tecnologias de 
mensageria com facilidade para conectar suas aplicações 
e seus dados em nuvens híbridas? 

• Sua instituição consegue usar automação, machine 
learning, inteligência artificial e orquestração para 
aumentar a ciber-resiliência?

Sistemas bancários centrais rígidos e tradicionais requerem 
modelos de integração ponto-a-ponto (P2P) complexos e 
ineficientes. Ao aplicar tecnologias de integração modernas, 
os bancos podem criar modelos de dados com uma 
variedade de formatos escaláveis em toda a empresa.

Checklist

https://www.redhat.com/pt-br
http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhatbr
https://www.linkedin.com/company/red-hat-brasil/
mailto:latammktg%40redhat.com?subject=
mailto:marketing-br%40redhat.com?subject=
https://red.ht/servicosfinanceiros

