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Como começar a  

transformação da TI  
Uma abordagem comprovada e prática



ALINHAR-SE

MANTER O INTERESSE

DESENVOLVER-SE DE 
MODO ABRANGENTE

PERSONALIZAR ONDE NECESSÁRIO
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Desafio
Com a proliferação dos aparelhos smart e dos sensores conectados e com uma 
necessidade constante e insaciável de percepções voltadas aos dados, a TI deixou 
de ser uma funcionalidade de bastidores para ser uma estratégia executiva. As 
empresas precisam se mover na velocidade da tecnologia. Elas precisam desenvolver 
e implementar rapidamente novos aplicativos, otimizar os recursos de TI, controlar 
custos e proporcionar aos clientes a melhor experiência possível.

O desafio é que a maioria das organizações não surgiram na “Era digital”. Elas 
trazem sistemas preexistentes e modelos operacionais que as limitam e as 
impedem de alcançar o que seria possível. As organizações precisam transformar 
e otimizar a TI modernizando a infraestrutura, automatizando o fornecimento e 
o consumo dos serviços de TI e transformando as pessoas e os processos que 
existem hoje. Assim, elas podem começar a deixar os modelos de TI tradicionais 
para adotar os modelos de nuvem de ITaaS (IT as a Service, TI como serviço) que 
oferecem um valor transformador aos negócios.

Metodologia
Nossa experiência com milhares de transformações de TI, inclusive 
compromissos com metade das empresas presentes na Fortune 500 e com 
nosso próprio departamento de TI corporativa, deixa uma coisa bem clara: 
Nenhuma transformação de TI é igual a outra.

Cada empresa começa em um lugar diferente, com seus próprios pontos 
fortes e fracos, e oportunidades exclusivas. No entanto, existem práticas 
comprovadas e pragmáticas que todas as organizações podem usar para 
acelerar a transformação da TI. 

Embora cada transformação da TI seja diferente, existem princípios fundamentais que são compartilhados por iniciativas bem-
sucedidas. Leia alguns conselhos práticos, baseados nesses princípios, que você pode usar para avançar na sua transformação da TI.
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Alinhar-se
Como todas as jornadas bem-sucedidas, a transformação da TI requer uma compreensão clara do ponto 
de partida e do destino. Embora haja um consenso normalmente amplo em relação à necessidade de 
transformação, também é normal haver uma grande variação sobre o significado de transformação. 
O progresso é ainda mais complicado devido às interdependências que exigem a coordenação e a 
sincronização de vários projetos. Como resultado, muitas iniciativas travam em uma fase de planejamento 
infindável ou dividem-se em projetos fragmentados e desconexos. 

Como você pode unir diversos grupos de interesse por trás de uma estratégia e avançar juntos para ter 
resultados oportunos?

Comece fazendo um comparativo
Comece com uma avaliação dos objetivos do estado 
atual e faça uma comparação com os objetivos dos 
colegas no setor. 

Envolva todos os interessados
Obtenha informações de todos os tipos de 
interessados sobre onde a organização está e onde 
ela precisa estar. Envola os executivos, os gerentes 
de negócios, os proprietários de aplicativos, os 
líderes de TI e os usuários finais para desenvolver 
uma visão completa e multidimensional do estado 
futuro pretendido. 

Crie um business case
Quantifique o impacto esperado da transformação, 
geralmente durante o programa e, de modo mais 
específico e concreto, na fase inicial. Além dos 
aprimoramentos de TI, trabalhe próximo aos acionistas 
da empresa para identificar pelo menos um projeto 
alcançável, voltado para os negócios com impacto 
significativo. 

Crie um roteiro
Desenvolva um roteiro de alto nível para mudar do 
estado atual para um estado futuro e determinar 
um cronograma realista para a conclusão. Defina 
os principais marcos da transformação para o 
fechamento de lacunas entre operações, aplicativos 
e infraestrutura. Organize os marcos em fases 
coerentes com resultados intermediários. 

Concorde com os próximos passos 
imediatos
Promova um amplo acordo sobre os próximos passos 
com os interessados. Em nossa experiência, as 
organizações que conseguem identificar e priorizar 
um número limitado de projetos (6 ou menos) para 
implementação imediata têm mais probabilidade de 
ter sucesso. E fazendo isso, elas ganham impulso, 
o que ajuda a promover as fases subsequentes. 
Recomendamos mais uma vez que as iniciativas 
da primeira fase incluam pelo meno um projeto 
patrocinado pela empresa que fornecerá resultados 
visíveis e solicitados pela empresa.



Os clientes que usam as soluções convergentes da Dell EMC 
gastaram 41% menos tempo mantendo a TI funcionando, reduziram 
os custos de equipe e infraestrutura de TI em 36% e obtiveram um 
time-to-market 4,4 x mais rápido para produtos e serviços.  

Fonte: White Paper IDC, patrocinado pela VCE, The Business Value of VCE Vblock Systems: 
Leveraging Convergence to Drive Business Agility. Maio de 2015.

88% dos executivos de TI acreditam que a nuvem híbrida impulsiona 
os negócios digitais;
78% acreditam que a nuvem híbrida acelera o fornecimento de TI 
para a empresa 

Fonte: IDG Research, Computação em nuvem híbrida, O grande impulsionador dos negócios digitais, 2016.

 

APLICATIVOS MODELO  
OPERACIONAL

CONVERGENTE

TRADICIONAL NATIVO DA NUVEM

AUTOATENDIMENTO AUTOMATIZADO

NUVEM HÍBRIDA

NOVAS  
FUNÇÕES

PROCESSOS COMPLETOS

NOVA ESTRUTURA  
ORGANIZACIONAL
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Desenvolver-se de modo abrangente
Para fornecer valor real aos negócios, a TI precisa de mais do que tecnologia nova. Ela precisa desenvolver-se em várias dimensões e de modo 
equilibrado. Em nossa experiência, a transformação bem-sucedida requer uma estratégia e um framework de governança que estenda o modelo 
operacional, a infraestrutura e os aplicativos para manter as iniciativas de mudança em sincronia durante seu progresso e forneça resultados em 
cada fase da implementação. 

Modelo operacional
Noções básicas, antecipação e cumprimento das demandas de negócios
Em nossa experiência, a maior lacuna entre o estado atual e o de destino ocorre nas operações, onde 
pessoas e processos ficaram focados por muito tempo no gerenciamento de tecnologias isoladas. 
Quem na sua organização é responsável por trabalhar com a empresa para determinar e antecipar 
suas necessidades? Como os serviços são criados, comercializados e fornecidos? Quem monitora a 
entrega da qualidade de serviço e a satisfação dos usuários corporativos? O centro de serviços de TI 
exige novas funções, novos conjuntos de habilidades e nova estrutura organizacional. A transformação 
começa com uma total compreensão sobre a quem, e não a que, você está dando suporte. 

Aplicativo
Modernização do portfólio de aplicativos, durante a criação de novos aplicativos 
com mais rapidez
O software é a chave para desbloquear a vantagem dos negócios digitais, de operações de negócios 
mais eficientes a inovação em produtos e serviços e menor time-to-market. 

A transformação dos aplicativos tem dois aspectos: 1) Análise, migração e eliminação do portfólio 
existente e 2) Desenvolvimento mais rápido de novos aplicativos. As metodologias comprovadas 
e as ferramentas automatizadas podem acelerar e simplificar bastante a detecção e a avaliação dos 
aplicativos, inclusive as opções de SaaS para permitir a remoção rápida dos aplicativos duplicados 
e não utilizados. Descobrimos que essas oportunidades reduzem o tempo e o esforço exigidos para se 
avaliar os aplicativos para implementação da nuvem em 50 a 70%. Os frameworks de desenvolvimento 
dimensionáveis e independentes de infraestrutura, combinados a processos ágeis de DevOps 
para fornecimento contínuo, aceleram o desenvolvimento de novos aplicativos nativos em nuvem 
e compatíveis com dispositivos móveis.

Infraestrutura
Intermediação e provisionamento dos serviços de TI a partir do local ou da nuvem 
pública
Muitas organizações têm uma experiência direta com os benefícios de custo da virtualização de 
servidores. O próximo salto em economia e agilidade vem com a padronização em infraestruturas 
convergentes e hiperconvergentes, o que integra servidor, armazenamento e rede em uma só 
plataforma. Achamos que é melhor evitar o erro “crie sua própria nuvem”; é necessário um ano ou 
mais para aprender que você não pode criá-la tão rápido quanto a implementação de uma solução 
pré-projetada.

As infraestruturas convergentes e hiperconvergentes são a base para a nuvem híbrida corporativa, 
o que permite à TI aproveitar os ativos de TI no local e fora do local para os modelos de custo mais 
otimizados e fornecer recursos transformadores à empresa.

http://www.emc.com/pt-br/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/pt-br/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/pt-br/cloud/hybrid-cloud-computing/index.htm?pdf=/collateral/analyst-reports/idg-research-hybrid-cloud-white-paper


“ 
Como transformamos a TI quando mal temos 
os recursos para manter nosso ambiente atual 

funcionando e em execução? ”
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Personalizar onde necessário
Por que reinventar a roda? Para a maioria das organizações de TI, qualquer benefício obtido das práticas antigas de integração de tecnologias para criar 
uma pilha de TI personalizada está muito aquém das vantagens em velocidade, simplicidade e agilidade das arquiteturas pré-integradas de hoje.  

Da mesma forma, as organizações de TI podem aproveitar as práticas recomendadas, os serviços e as ferramentas de parceiros confiáveis para alcançar 
os objetivos básicos, direcionando seus próprios talentos e recursos para onde a personalização faz a diferença. Quais experiências e habilidades fazem 
sentido no desenvolvimento interno? O que será melhor empregado conforme necessário? A combinação certa de criar versus comprar é diferente 
para cada organização, mas as decisões devem ser orientadas de acordo com o valor exclusivo fornecido à empresa. Na verdade, as áreas críticas da 
personalização e da expertise interna incluem: colaboração com a empresa em relação aos serviços que são necessários para diferenciação no mercado 
e vantagem competitiva; e o gerenciamento da qualidade da experiência do usuário corporativo.

Procure parceiros com experiência prática
Uma das maneiras mais valiosas de um parceiro ajudar as organizações de TI 
a determinar onde e como investir na personalização e nos recursos internos 
é por meio da experiência obtida com projetos e programas reais e gerenciados 
de transformação da TI. 

Um parceiro experiente pode ajudar a TI a minimizar os riscos do “não sabemos 
o que não conhecemos”, bem como recomendar práticas e serviços para ajudar 
a superar o intimidante desafio de como transformar a TI para permitir novas 
oportunidades de negócios digitais,  administrando a TI para realizar os negócios. 

Mantenha suas opções disponíveis
Embora a agilidade e a eficiência a serem obtidas pela padronização das 
infraestruturas convergentes ou da nuvem híbrida sejam competitivas, uma 
organização também pode ter boas razões para querer continuar operando 
alguns sistemas preexistentes.  Nesse caso, procure plataformas que deem suporte 
a aplicativos existentes e a novos aplicativos digitais e consultores que possam 
ajudar a integrar os sistemas existentes a uma solução de nuvem privada ou 
híbrida. Observe também que você pode obter os benefícios das infraestruturas 
convergentes e da nuvem híbrida hoje, enquanto mantém suas futuras opções 
disponíveis para relacioná-las a qualquer provedor de serviços em nuvem pública 
que você escolher.



Exemplo de roteiro de transformação de alto nível
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Manter o interesse 
A transformação da TI é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Embora obter impulso seja o primeiro obstáculo, manter o interesse é o desafio contínuo. 
Infelizmente, existe uma tendência nas equipes de TI de ver a transformação como uma atividade de “tempo livre” a ser realizada quando não há nenhuma  
atividade de gerenciamento das operações diárias. 

É necessária uma administração de TI sênior forte e consistente para manter os programas de transformação sob controle e fazer progresso. A atenção  
e o compromisso dos executivos são essenciais para manter as iniciativas de TI alinhadas às prioridades dos negócios digitais; fazer ajustes durante o processo; 
determinar a taxa de mudança que uma organização pode manter; e avançar constantemente. 

Pense nos “componentes modulares”
Divida o roteiro da transformação da TI em projetos alcançáveis que  
se integrem um ao outro. Os marcos modulares permitem justificativa  
incremental e recuperação do investimento, bem como a capacidade de  
fazer correções do meio da jornada de transformação. Não se esqueça da 
necessidade do progresso equilibrado e certifique-se de que a infraestrutura, 
o modelo operacional e os projetos de transformação do aplicativo avancem 
juntos em cada fase. 

Forneça a funcionalidade MVP
Pegue uma página de desenvolvimento de um produto estratégico e forneça um 
“MVP (Minimum Viable Product, produto mínimo viável)” apenas com os recursos 
suficientes para ativar uma nova funcionalidade rapidamente. A ideia é ter uma 
solução com um “mínimo” de trabalho nas mãos dos usuários reais rapidamente, 
para demonstrar o retorno comercial palpável e reunir feedback do mundo real para 
validar o direcionamento e orientar os próximos passos. Por exemplo, descobrimos 
que as organizações de TI que restringem seu foco no estabelecimento do modelo 
de governança e no fornecimento de um catálogo limitado de serviços de IaaS 
(Infrasctruture as a Service, infraestrutura como serviço) nos primeiros seis meses 
da transformação têm mais sucesso na obtenção de credibilidade e no suporte 
necessário para alcançar os objetivos de longo prazo. 

Comunique seu sucesso
Dê ciência a todas as comunidades de interessados sobre cada conquista. Mostre 
como cada sucesso se encaixa no plano geral e como a TI e a empresa melhoraram 
com ele. Invista em comunicações desenvolvidas por profissionais e fornecidas 
por vários canais. Relatórios sobre o progresso efetivo e oportuno: são essenciais 
para o suporte contínuo e são fornecidos dentro do contexto de um roteiro mais 
abrangente da transformação da TI.

Oriente a mudança 
Não subestime a necessidade de gerenciamento contínuo das mudanças e do poder 
das “habilidades em software”. Busque informações dos principais acionistas, não 
apenas no início, mas com frequência ao longo do caminho. Estabeleça um Comitê 
diretor de executivos seniores para analisar formalmente o progresso nos principais 
marcos, para revisar a direção e as prioridades e fazer os ajustes conforme necessário. 
Conecte o “o que” está acontecendo ao “por que” e ao “como”. Reconheça que, 
apesar dos melhores esforços, é da natureza humana resistir à mudança. Nem todo 
mundo conseguirá adotar um novo modelo de TI, e os líderes de TI precisam estar 
preparados para solucionar essa situação.



    INICIE SUA TRANSFORMAÇÃO 
Agilize sua estratégia e seu planejamento de transformação da 

TI com um Workshop de transformação da TI que reúne as partes 

interessadas de TI e da empresa para identificar, definir e priorizar 

os objetivos da transformação.

As entrevistas anteriores ao workshop e a coleta de dados captam o estado atual e informações 
amplas sobre as metas do estado de destino, em aplicativos, infraestrutura e modelo operacional. 

O objetivo da avaliação do estado atual, junto com um comparativo em relação aos colegas do 
setor e as análises iniciais da lacuna, é apresentado em um workshop estruturado para expandir 
a compreensão das partes interessadas e para fornecer uma base comum para discussão. 

Os interessados fazem um brainstorming e analisam as recomendações. Eles avaliam o potencial 
do impacto financeiro e corporativo. Juntos, eles chegam a um consenso sobre os próximos 
passos imediatos antes do final do workshop.

O desafio da transformação 

da TI é significativo, mas isso 

não deve parar você em sua 

jornada. A melhor maneira 

de manter o interesse é 

começar a se mexer agora.

“
“
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Comece agora
O desafio da transformação da TI é significativo, 
mas, como vimos, você não precisa começar do 
zero, nem precisa fazer isso sozinho. 

Há maneiras de acelerar o alinhamento, coordenar 
o progresso, aplicar recursos para obter o impacto 
ideal e continuar avançando para alcançar os 
objetivos de longo prazo. 

Porém fica a seu critério iniciar o processo. 

Embora isso pareça óbvio, o melhor conselho para 
avançar em sua transformação da TI é começar 
agora.

Entre em contato 
conosco
Para saber mais sobre como os produtos, serviços 
e soluções da Dell EMC podem ajudar a superar 
seus desafios de negócios e TI, entre em contato 
com seu representante local de vendas ou visite:  
DellEMC.com/br/ITTransformation

http://brazil.emc.com/campaigns/dell-emc/modernize-infrastructure/it-transformation-workshop.htm?utm_source=ViewPoint_PDF&utm_medium=Document&utm_content=ITTW&utm_campaign=pov_ITTrans_GetStarted
http://www.emc.com/pt-br/products-solutions/index.htm
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