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Este é o momento certo para modernizar
Nunca antes houve uma necessidade tão grande de agilidade nos negócios

No ano passado, empresas e indústrias de 
todos os tipos se viram diante de ambientes 
corporativos em rápida mudança e com uma 
interrupção generalizada. Elas se adaptaram 
ou acabaram engolidas por concorrentes mais 
ágeis.

Algumas organizações têm agilidade para:
• �Aproveitar�oportunidades�do�mercado
• �Melhorar�as�jornadas�dos�clientes
• �Criar�ou�responder�a�interrupções�da concorrência
• �Aumentar�a�inovação

Outras não.1 Qual é a diferença? Em muitos 
casos, trata-se de aplicações e processos 
corporativos. Por exemplo, durante a pandemia, 
muitos líderes de indústrias tiveram apenas 
semanas ou meses para lançar inovações, como 
a integração de aplicações móveis e telemedicina 
na área da saúde e a adoção de pagamento sem 
contato nos bancos.

Libere seus processos, seus dados acompanharão

Existem muitos motivos para falhas nos 
negócios. Mas parte da responsabilidade pode 
ser atribuída às aplicações grandes, monolíticos, 
caros, fracos e inflexíveis que a maioria das 
organizações ainda têm em funcionamento. 

Essas aplicações mantêm os dados — a essência 
da organização e o mecanismo da transformação 
digital — bloqueados em silos e em processos 
desconectados. A resposta é a modernização 
das aplicações. 

A�modernização�de�aplicações�tem�o�objetivo�final�
de liberar processos corporativos para clientes 
de aplicações legadas, como SAP R/3, Siebel, 
PeopleSoft e sistemas locais, para que os dados 
estejam�disponíveis�a�todos�que�precisam�deles�
na organização. Você precisa não apenas liberar 
os processos corporativos bloqueados, mas 
também�precisa�fazer�isso�de�maneira�a integrar�
e�unificar�cada�aspecto�desses�processos,�
em ambientes�on-premises�e multinuvem.�

Neste e-book, mostramos como a modernização de 
aplicações�é�uma�jornada;�uma�jornada�que�tem�seus�
desafios,�mas�é�realizável�e�não�exige�reconstrução.�
Muitas�organizações�estão�começando�essa�jornada�
agora.�Mas�no�final�dela,�você�terá�a�base�para�
implantar centenas ou até milhares de aplicações 
modernas: aplicações em tempo real, sob demanda, 
escaláveis, modulares, leves, fáceis de usar e fáceis 
de desenvolver que farão com que sua iniciativa 
de transformação�digital�seja�bem-sucedida.

O que é a modernização de aplicações?

O processo de selecionar aplicações 
legadas existentes — geralmente sistemas 
monolíticos, on-premises — e modernizar 
estrategicamente suas infraestruturas, 
arquiteturas e recursos. Em muitos casos, 
isso�significa�evoluir�para�uma�arquitetura�
moderna, nativa da nuvem e baseada em 
microsserviços. Mas não é necessário — 
e nem�sempre�uma�vantagem�—�reconstruir�
e regravar todas as suas aplicações. 

1 �"Coronavirus�Bankruptcy�Tracker:�These�Major�Companies�Are�Failing�Amid�the�Shutdown",�Forbes,�maio�de�2020
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Caminhos para a modernização de aplicações

Para liberar os processos e democratizar os 
dados importantes dentro deles, as organizações 
normalmente procuram um ou mais desses 
caminhos. 

Adicionar APIs para ampliar os sistemas legados. 
A adição de APIs a sistemas on-premises pode 
conectá-los a outras aplicações modernas e 
preservar seus investimentos. Não é necessário 
fazer nenhuma atualização ou personalização 
das aplicações. Esse pode ser o caminho mais 
fácil, mas não necessariamente o melhor. 

Adquirir novas aplicações de software como 
serviço (SaaS) em nuvem para substituir 
sistemas legados. Investir em novas aplicações 
de ponta pode ser a maneira de desbloquear 
dados e processos e interagir com eles por 
meio�de�APIs.�O�desafio�é�integrar�essas�
novas aplicações as aplicações e processos 
corporativos�já�existentes.�

Os dados se tornaram a arma mais estratégica 
que as organizações têm em seus arsenais. 
Para liberar esses dados, é necessária uma base 
de ferramentas�nativas�da�nuvem�que�oferecem�
a amplitude e a profundidade da escala da 
plataforma, são impulsionadas por automação 
inteligente�e�proporcionam�confiança�e�segurança.�

Também são necessárias integração e 
orquestração uniformes entre as aplicações 
na nuvem�e�on-premises.�Caso�contrário,�
os dados�são�isolados�e�desconectados.�

Criar novas aplicações usando microsserviços. 
Desenvolver essas aplicações modernas de 
verdade é a meta de muitas organizações líderes. 
Devido à sua modularidade e escalabilidade, eles 
são facilmente integrados a aplicações, fontes de 
dados e processos corporativos existentes para 
ajudar�a�impulsionar�a�transformação�digital.

A modernização de aplicações 
é uma iniciativa cada vez 
mais urgente. Trata-se de um 
mercado�de�US$ 11�bilhões.�
Espera-se que chegue a 
US$ 25�bilhões�até�2025.2

2 �"Application�Modernization�Services�Market",�MarketsandMarkets,�julho�de�2020
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Desafios�da�modernização�de�aplicações�

As equipes corporativas e tecnológicas estão 
muito desalinhadas

Em muitas organizações, os grupos corporativos 
ficaram�descontrolados,�comprando�ou�
desenvolvendo aplicações por conta própria 
com pouca consideração sobre como essas 
aplicações se integram com as demais. Isso 
resultou em um número enorme de aplicações, 
muitas delas redundantes ou sem uma meta 
comum. O uso da nuvem em particular está 
fora de controle em algumas organizações, pois 
qualquer pessoa com um cartão de crédito pode 
adquirir serviços em nuvem ou aplicações SaaS 
para um departamento ou divisão. É difícil para 
a�TI�lidar�com�essas�atividades�de�"TI�sombra",�
que levam a custos descontrolados e processos 
corporativos�ineficientes�—�porque�não�são�
integrados.

A boa notícia é que a modernização de aplicações 
ajudará você a ter sucesso em suas iniciativas 
de transformação digital. A má notícia: 
a jornada é cheia de obstáculos. 

De acordo com uma estimativa, 74% das 
organizações falharam na modernização 
de aplicações.3�Acreditamos�que�haja�quatro�
razões principais para isso. 

As ferramentas tecnológicas são complexas 

As�ferramentas�existentes�que�ajudam�na�
modernização de aplicações são difíceis 
de entender e usar, além de exigirem o 
conhecimento�especial�de�profissionais�
treinados. Além disso, até recentemente havia 
falhas no mercado quanto a funcionalidades 
necessárias que as ferramentas existentes não 
abrangiam. Um total de 78% de usuários quer 
ferramentas�mais�simples,�confiáveis�e�fáceis�
de usar.4

3 �Advanced�Global�Research,�28�de�maio�de�2020
4 �Pesquisa�sobre�serviços�da�Harvard�Business�Review,�2019
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Desafios�da�modernização�de�aplicações�
(continuação)

Muitas organizações adotam uma abordagem 
apenas de API para a modernização de aplicações

Muitas�organizações�simplesmente�"jogam"�
as APIs em aplicações legadas para que 
fiquem�compatíveis�com�a�nuvem,�parando�
por�aí.�Embora�esse�seja�o�caminho�mais�fácil�
para obter aplicações em uso de produção, 
essas�aplicações�"improvisadas"�são�difíceis�
de escalar. As APIs são necessárias, mas não 
são a resposta completa. A modernização 
de aplicações�geralmente�significa�reestruturar�
e dividir aplicações monolíticas grandes e 
pesadas em uma coleção de microsserviços 
pequenos e levemente acoplados desenvolvidos 
expressamente para a nuvem. As organizações 
estão começando a perceber isso. É por essa 
razão que os especialistas preveem que 500 
milhões de aplicações nativas da nuvem serão 
desenvolvidos até 2023.5

As aplicações não são integrados a outros 
processos e aplicações organizacionais

A adoção de uma nova aplicação não é 
apenas uma questão de instalar a tecnologia 
corretamente. Os processos corporativos 
frequentemente�precisam�ser�ajustados,�
em especial�quando�se�trata�de�aplicações�
em nuvem.�Mas�muitas�organizações�não�estão�
levando isso em consideração. Elas não estão 
integrando os novos processos introduzidos 
pelas aplicações em nuvem aos processos 
legados. A modernização não acontecerá se 
as novas aplicações em nuvem existirem em 
silos. Isso fragmentará os dados na empresa. 
A modernização�não�será�bem-sucedida�se�uma�
nova aplicação implantada para automação 
de vendas,�recursos�humanos�ou�marketing,�por�
exemplo, não conseguir se comunicar com uma 
aplicação ERP legada essencial ou se integrar 
aos processos corporativos estabelecidos. 

5 �IDC�FutureScape,�outubro�de�2019
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Três soluções para o sucesso da modernização 
de aplicações

Você não�deve�adaptar�seus�processos�a�uma�
ferramenta. Em vez disso, a ferramenta deve 
ser adaptada à sua abordagem.

2.  Produtividade e colaboração inéditas. 
Com a solução certa, é possível orientar 
a produtividade por meio da automação 
inteligente de processos corporativos e 
da oferta�de�APIs�de�dados�através�e�dentro�
das equipes, permitindo que elas trabalhem 
juntas�de�modo�mais�eficiente�e�efetivo.�
E aproveitando�ferramentas�de�qualidade�
de dados nativas da nuvem, hubs de dados 
resilientes e governança integrada com 
a linhagem de API completa, é possível 
construir�confiança�em�toda�a�empresa.

É possível também melhorar a agilidade 
organizacional e reduzir o risco corporativo 
aproveitando os controles automáticos de 
governança e de qualidade. A produtividade 
vem do incentivo à reutilização e ao 
autoatendimento com ferramentas que os 
desenvolvedores e os integradores cidadãos 
podem usar igualmente. Além disso, 
recomendações�inteligentes�podem�ajudar�
usuários iniciantes a darem o próximo passo 
mais indicado.

Embora a jornada de modernização de 
aplicações seja desafiadora, há três fatores 
de sucesso que podem ajudar você ao longo 
do caminho: simplicidade extrema; melhor 
produtividade para todos; e escalabilidade 
elástica.

1.  Simplicidade extrema. Antigamente, os 
desenvolvedores de aplicações criavam 
os produtos que usavam os dados 
corporativos�essenciais.�Mas�hoje�em�dia,�
desenvolvedores cidadãos podem criar os 
aplicações que impulsionam a transformação 
digital orientada por dados. Você capacita 
os usuários de sua organização quando 
escolhe uma solução com experiência de 
usuário (UX) sem código e sem compilação. 
Isso�significa�que�todos�(de�arquitetos�de�
integração a administradores de dados e a 
usuários corporativos não técnicos) podem 
ajudar�na�modernização�de�aplicações�
criando-as, montando-as e monitorando 
as integrações�delas.�Essa�solução�também�
facilita a criação e o gerenciamento de APIs. 
A simplicidade extrema não deve resultar 
da alteração de cada aspecto de como 
você cria e operacionaliza suas aplicações. 

3.  Escalabilidade de classe corporativa. 
Para aproveitar as novas oportunidades, 
faça o escalamento necessário das 
aplicações e serviços. Selecione uma 
solução que ofereça uma plataforma 
a partir da qual você possa conectar 
centenas de aplicações em escala 
corporativa na velocidade exigida pela 
sua empresa. Seus usuários também 
devem ter acesso ao autoatendimento, 
a mercados voltados à descoberta e a 
portais de interoperabilidade corporativa 
— tudo dentro de uma única plataforma 
que�unifica�a�criação�e�o�gerenciamento�
de�APIs,�o�processamento�de�conjuntos�
de dados, o processamento de eventos 
e muito�mais.

À medida que os volumes de dados, 
processos e chamadas de API aumentam, 
aumenta também a necessidade de 
escalar seu ambiente para atender a essas 
necessidades.�Se�você�estiver�planejando�
usar ambientes de computação em várias 
nuvens, nuvem local ou única, a conectividade 
e a abordagem com a integração devem 
ser consistentes e escalonáveis. 
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Os benefícios da simplicidade, produtividade e escala

Com a solução certa de modernização de 
aplicações, os usuários técnicos e corporativos 
trabalham�juntos�para�criar�as�aplicações�de�nuvem�
necessários para transformar a organização em 
uma empresa real orientada a dados. Os usuários 
técnicos podem aproveitar metodologias ágeis 
que aceleram o desenvolvimento e a implantação 
de aplicações usando processos de entrega 
contínuos. Os usuários corporativos podem 
aproveitar seu conhecimento do domínio para 
criar e gerenciar integrações e APIs com interfaces 
criadas�especificamente�para�suas�necessidades.

Acelerar o tempo de valorização e diminuir o TCO 

Em vez continuar dedicando — e pagando — 
a equipe�de�TI�para�manter�o�software�legado,�
você a libera e os orçamentos aumentam 
para�a�inovação.�Em�vez�de�ficar�limitado�
a modelos�e�processos�corporativos�ligados�a�
aplicativos legados, você pode aproveitar novas 
oportunidades que de outra forma passariam 
desapercebidas.�Você�recebe�projetos�para�
produção muito mais rapidamente devido as 
aplicações que são adaptadas com precisão 
aos�requisitos�da�empresa.�Você�fica�à�frente�

Quando você prioriza a simplicidade, 
a produtividade e a escala em sua abordagem 
da modernização de aplicações, há um grande 
número de benefícios.

Promover agilidade corporativa e técnica

Incentive toda a sua organização com o acesso 
democratizado�a�dados�confiáveis,�alimentação�
de iniciativas corporativas estratégicas com 
eles e a extração de valores a partir disso. 
Com aplicações modernas, isso pode ser feito 
rapidamente. E o tempo está na essência dos 
mercados de voláteis e em constante mudança 
de�hoje�em�dia.�Tudo�depende�da�rapidez�com�
que�você�responde�às�mudanças�e�aos�desafios.�
A maioria das organizações que ainda dependem 
de sistemas legados simplesmente não pode 
fazer isso. Eles não são adequados para uma 
análise�e�uso�rápidos�de�dados�para�identificar�
e aproveitar oportunidades. Demora muito para 
que os dados certos de fornecimento de insights 
cheguem às mãos dos tomadores de decisões 
da empresa que precisam deles. 

da concorrência. O custo total de propriedade 
(TCO) é reduzido por causa da economia na 
infraestrutura — com a nuvem, você só paga 
pelo que usa, em vez de criar capacidade que 
antecipa os pontos mais altos da demanda. Você 
também economiza em custos operacionais. 

Reduzir os custos e ganhar em eficiência

Em relação à infraestrutura, você pode eliminar 
ou reduzir o uso de data centers on-premises 
que eram necessários para hospedar aplicativos 
legados. Ao mudar para a nuvem, isso substitui 
a despesa de capital envolvida na compra 
de hardware�e�software�de�infraestrutura�com�
despesas operacionais mais adequadas ao 
fluxo de caixa e mais flexíveis. Você também 
economiza ao se livrar de débitos técnicos, uma 
vez�que�a�manutenção�de�um�software�legado�é�
muito cara, principalmente por causa do tempo 
gasto na atualização e correção de código 
arcaico e na resposta ao crescente número 
de tickets�de�suporte.�
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Os benefícios da simplicidade, produtividade e escala
(continuação)

Escalar para atender rapidamente às demandas 
corporativas e aos objetivos globais de 
implantação

APIs, embora essenciais, não são escaladas 
para atender a todas as suas necessidades. 
Além disso, o código personalizado não é 
escalado. Você acaba com uma confusão de 
integrações, com várias maneiras de integrar 
um único sistema. Mas quando você incentiva 
todos os usuários a conectar centenas 
de aplicativos por meio de mercados de 
autoatendimento, centrados na descoberta e 
portais de interoperabilidade de negócios em 
uma�única�plataforma,�pode�unificar�a�criação�
e o gerenciamento de APIs, o processamento 
de�conjuntos�de�dados,�o�processamento�
de eventos�e�muito�mais,�permitindo�responder�
a mudanças�na�sua�empresa�imediatamente.�

Ao automatizar tarefas essenciais que antes 
eram realizadas manualmente, você ganha 
muito�em�eficiência�organizacional�e�elimina�
"integrações�giratórias",�em�que�os�funcionários�
pegam os relatórios de um sistema e os 
enviam por e-mail (ou os encaminham) a outro 
departamento para reconciliação.

Simplificar a administração e reduzir a 
sobrecarga democratizando a integração 
de aplicações

Se�você�escolher�uma�solução�projetada�e�
otimizada para todos os tipos de funcionários, 
os usuários corporativos poderão agir de modo 
autônomo para criar APIs, adaptar processos 
para atender a novas necessidades e integrar 
aplicações sem depender da TI. Isso reduz os 
custos relacionados a operações de suporte e 
desenvolvimento de aplicações e à sobrecarga 
de pessoal.
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Sete recursos a serem buscados

2.  Integração de dados, processos e 
aplicações sem código e sem criação. 
Para incentivar toda a organização a 
criar, monitorar e manter integrações 
e APIs, procure uma solução que 
permita a integração sem código. Uma 
experiência de design arrastar-e-soltar 
fácil é compatível com uma ampla 
faixa�de�conjuntos�de�habilidades�de�
usuários corporativos não técnicos a 
desenvolvedores. Ao mesmo tempo, sua 
solução também deve oferecer controle 
e�supervisão�(veja�a�consideração�nº�6)�
para que os integradores cidadãos e a TI 
possam trabalhar em harmonia.

3.  Automação inteligente. A solução 
de modernização de aplicações deve 
permitir que a automação inteligente de 
APIs de dados e negócios forneça uma 
produtividade sem precedentes para 
quem quiser implementá-las. A solução 
oferece recursos, como mapeamento 
automático,�para�melhorar�a�eficiência�
no desenvolvimento�de�integrações?�

Veja a seguir alguns dos recursos que 
você deve procurar em uma solução 
de modernização de aplicações. 

1.  Uma plataforma única e integrada. 
Para seguir�o�caminho�mais�rápido�para�a�
modernização, procure uma solução criada 
em uma plataforma única e integrada 
para criação e gerenciamento de APIs, 
processamento�de�conjuntos�de�dados,�
processamento de eventos, distribuição 
de�dados�confiável�em�diferentes�formas�e�
latências — um hub de dados, e a integração 
e automatização de processos. 

Procure recursos no monitoramento 
de APIs�de�dados�e�negócios�e�na�
aplicação de diretivas que impulsionam 
a inteligência�no�tempo�de�execução.

4.  Suporte multinuvem e nativo da nuvem. 
Procure uma solução criada do zero para 
a nuvem. Ela deve fornecer suporte de 
várias nuvens para o intervalo completo 
de ecossistemas em nuvem. Além disso, 
veja�se�ela�fornece�preços�baseados�
no uso permitindo que você combine e 
faça a correspondência de ferramentas 
de integração da maneira necessária, 
uma opção para a implantação sem 
servidor,�certificação�de�confiança�de�
nível comercial, alta disponibilidade, 
continuidade corporativa e segurança 
avançada (plataforma, rede, infraestrutura). 
E o mais importante: não deverá ser 
necessária sua intervenção para que 
haja atualizações�transparentes.�
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Sete recursos a serem buscados
(continuação)

6.  APIs de dados e negócios definidas pelo 
usuário. O�objetivo�das�APIs�é�possibilitar�
a ativação de linhas de negócios para 
compartilhar dados entre si em tempo 
real. As APIs não apenas liberam você de 
integrações ponto a ponto, mas também 
permitem que você não se envolva com 
os consumidores de dados. Procure uma 
solução que forneça ativação sem código 
de APIs de dados e negócios usando 
a ativação�de�clique�único�de�processos�
e fontes�de�dados�como�APIs.�

5.  Controle inteligente e qualidade de 
dados. Toda estratégia de modernização 
de aplicações devem incluir governança 
e controle de diretivas, por exemplo, 
acesso a APIs, privacidade de dados 
e determinação�de�fontes�exclusivas�de�
veracidade. A governança corporativa 
permite�que�esses�controles�sejam�
distribuídos na organização, mesmo que 
dê aos usuários corporativos não técnicos 
a capacidade de tomar determinadas 
decisões sobre a diretiva. Recursos como 
a descoberta voltada à IA, pesquisa e 
criação�de�perfil�asseguram�a�confiança�
de toda a organização nos dados, o 
que é essencial para qualquer esforço 
de modernização�de�aplicações.

7.  Negócios orientados a eventos. 
As empresas�precisam�reagir�a�eventos�
corporativos o tempo todo. Por exemplo, 
quando um pedido de venda tem um valor 
maior�que�o�especificado,�ele�precisa�ser�
marcado para um gerente. Os eventos 
chegam de várias maneiras: APIs, talvez 
na forma de conteúdo de um arquivo, EDI, 
sistema de mensagens ou hub de dados. 
Mas eles chegam, e você precisa atender 
a essas solicitações sob demanda. Você 
não�pode�esperar�horas�pelo�próximo�job�
em lote para que o evento acione uma 
resposta. 
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Conclusão:�Comece�sua�jornada�de�modernização�
hoje�mesmo

Insights�e�dados�confiáveis�derivados�do�
gerenciamento de dados inteligentes continuam 
sendo a base essencial necessária para guiar 
uma empresa durante a interrupção. E, para 
alcançar o gerenciamento de dados inteligentes, 
é necessário modernizar suas aplicações. Passar 
de sistemas legados locais grandes, monolíticos 
e inflexíveis para aplicações modernas, em 
contêineres e baseados em microsserviços. Para 
fazer�isso,�você�precisa�da solução�certa.�Uma�
solução nativa da nuvem, orientada à inteligência 
que forneça uma plataforma única e integrada 
para atender a todas as suas necessidades de 
modernização de aplicações. Ao implantar essa 
solução, você terá dado os passos para alcançar 
o que muitos não conseguiram: sucesso 
na transformação�digital.�

Nenhum setor está isento de interrupções. 
Hoje em dia, cada setor está buscando 
a transformação digital para continuar 
competitivo. Isso requer agilidade. Agilidade 
para lidar com a incerteza nos gastos do 
consumidor e da empresa. Agilidade para 
transformar investimentos de TI em iniciativas 
que reduzam custos e riscos. E agilidade para 
antecipar mudanças nas expectativas e nos 
comportamentos dos clientes. 
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Leitura adicional

Teste gratuito de 30 dias para modernização 
de aplicações

Conecte rapidamente linhas de negócios, clientes 
e parceiros a quaisquer aplicações, processos 
e dados,�de�qualquer�lugar.

Breve solução de modernização 
de aplicações

Saiba como as soluções baseadas em nuvem 
da�Informatica�ajudam�as�empresas�a�acelerar�
a transformação�digital�delas�mesmas.

LEIA MAIS TESTE A SOLUÇÃO

Conheça a solução da Informatica para a modernização de aplicações nesses recursos

https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/solution-brief/informatica-application-modernization_solution-brief_4074en.pdf
https://www.informatica.com/app-mod-trial


A transformação digital muda expectativas: melhor serviço, entrega 
mais rápida e com menos custos. As empresas precisam mudar 
para continuar�relevantes,�e�a�solução�está�nos�dados.

Como líder mundial em gerenciamento de dados corporativos na 
nuvem,�estamos�preparados�para�ajudar�você�a�ocupar�de�maneira�
inteligente uma posição de liderança — em qualquer setor, categoria 
ou nicho. A Informatica oferece a perspectiva para que você se torne 
mais ágil, aproveite oportunidades inéditas de crescimento ou invente 
coisas novas. Estamos 100% focados em todos os tipos de dados 
para oferecer�a�versatilidade�de�que�você�precisa�para�prosperar.�

Convidamos�você�a�explorar�tudo�o�que�a�Informatica�tem�a�oferecer —�
e a�estimular�o�poder�dos�dados�para�impulsionar�sua�próxima�
revolução com inteligência. 

IN19-0221-4071

©�Copyright�Informatica�LLC�2021.�Informatica�e�o�logotipo�da�Informatica�são�marcas�comerciais�ou�marcas�registradas�da�Informatica�LLC�nos�Estados�Unidos�
e�em�outros�países.�Uma�lista�atualizada�de�marcas�comerciais�da�Informatica�está�disponível�na�web�em�https://www.informatica.com/br/trademarks.htmlhttps://www.informatica.com/br/trademarks.html. 
Outros nomes de empresas e produtos podem ser nomes comerciais ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários. As informações contidas nesta 
documentação�estão�sujeitas�a�alterações�sem�notificação�prévia�e�foram�fornecidas�"COMO�SE�ENCONTRAM",�sem�garantias�de�qualquer�espécie,�expressas�
ou implícitas.

Sede América Latina 
Av.�das�Nações�Unidas,�12901�-�3º, 
Andar�-�Torre�Norte�-�Brooklin�Novo, 
04578-000 - São Paulo, SP 
Tel.:�0800-878-3060 
Fax:�(55�11)�5103-5923 
Ligação�gratuita�nos�EUA:�1.800.653.3871

informatica.com/brinformatica.com/br 
linkedin.com/company/informatica linkedin.com/company/informatica 
twitter.com/Informaticatwitter.com/Informatica

ENTRE EM CONTATO 
CONOSCO

Sobre a Informatica

https://www.informatica.com/br/trademarks.html
http://www.informatica.com/br
https://www.linkedin.com/company/informatica
https://twitter.com/Informatica
https://www.informatica.com/br/contact-us.html

	Este é o momento certo para modernizar
	Caminhos para a modernização de aplicações
	Desafios da modernização de aplicações 
	Três soluções para o sucesso da modernização de aplicações
	Os benefícios da simplicidade, produtividade e escala
	Sete recursos a serem buscados
	Conclusão: Comece sua jornada de modernização hoje mesmo
	Leitura adicional
	Sobre a Informatica

	Back button 9: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 

	Next button 9: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 



